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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ 
НА ЗЕМЈИШТЕТО 

планови, преписи, изводи и др.), до колку за од-
делни податоци не е поинаку определено. 

Другите органи и работни организации, што 
располагаат со податоци од премерот и катастарот 
на земјиштето за свои потреби, не смеат овие 
податоци да ги даваат на заинтересирани странки. 

Член 5 

Се прогласува Законот за премерот и ката-
старот на земјиштето, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 17 јуни 1970 година, и на 
седницата на Соборот на општините одржана на 
16 јуни 1970 година. 

Број 03-2799 
18 јуни 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ 

НА ЗЕМЈИШТЕТО 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Премерот на земјиштето (во натамошниот 
текст: премер) и изработката на катастарот на 
земјиштето се вршат според одредбите на Основ-
ниот закон за премерот и катастарот на земји-
штето (Основен закон) и овој закон, како и спо-
ред прописите донесени врз основа на нив. 

Член 2 

Премерот и катастарот на земјиштето и нив-
ното одржување се работи од општ интерес за 
Републиката. 

Член 3 

Работите на премерот и катастарот на земји-
штето се вршат врз основа на среднорочни про-
грами и годишни планови. 

Среднорочните програми ги донесува Собра-
нието на СРМ, а годишните планови Извршниот 
совет. 

Државните органи, работните и други органи-
зации се должни, во сите работи во кои им се по-
требни мерни и описни податоци на земјиштето, 
да ги користат податоците на премерот и катаста-
рот на земјиштето кога со овие располага органот 
надлежен за геодетските работи. 

Установувањето и одржувањето на сите служ-
бени евиденции за недвижностите, освен посеб-
ната евиденција на земјиштето за потребите на 
народната одбрана, се засновува врз податоците 
на премерот и катастарот на земјиштето. 

Член 6 

Судовите и другите органи што решаваат за 
промените на корисникот, сопственикот и плодо-
уживателот на земјиштето (во натамошниот текст: 
корисникот) во актите со кои решаваат за тие 
промени го означуваат земјиштето според подато-
ците од премерот и катастарот на земјиштето. 

Договорите за промет со земјиште со надоме-
сток или без надоместок ги содржат сите подато-
ци од премерот и катастарот на земјиштето. 

Означувањето на земјиштето во исправите од 
претходните ставови за подрачјата за кои е извр-
шен премер задолжително се врши според копии-
те на плановите заверени од органот надлежен за 
геодетските работи. 

Член 7 

Судовите и другите органи исправите од прет-
ходниот член ги доставуваат на општинскиот ор-
ган надлежен за геодетските работи најдоцна во 
рок од 30 дена по правосилноста односно завер-
ката на исправата. 

И. ПРЕМЕР И КАТАСТАР НА ЗЕМЈИШТЕТО 

1. Премер 

Член 8 

Член 4 

Увидот во податоците на премерот и катаста-
рот на земјиштето е јавен, до колку за одделни 
податоци, со посебен пропис, не е поинаку опре-
делено и се врши во службените простории на ор-
ганот што води евиденција на тие податоци. 

Органот од претходниот став им издава на 
заинтересираните органи, работни и други органи-
зации и граѓани, по нивно барање, исправи за 
фактите содржани во податоците на премерот и 
катастарот на земјиштето (уверение, копие на 

За изработка на оригинали на планови и кар-
ти се врши снимање на детали на теренот. 

Снимањето на детали на теренот ги опфаќа ра-
ботите на собирање на соодветни мерни и описни 
податоци за хоризонталната и висинската претста-
ва на земјиштето, за положбата, обликот, површи-
ната, културата и корисниците на парцелите за 
топографската слика на земјиштето во поглед на 
релјефот, природните и вештачките објекти, за 
географските и другите називи и за подземните ин-
сталации. 
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Член 9 

Републичката геодетска управа е должна да 
го извести општинското собрание за премерот, на 
подрачјето на општината, најмалку 75 дена пред 
почнувањето на премерот. 

Член 10 
Одговорното лице во органот односно органи-

зацијата што вршело премер потврдува со сво-
јот потпис дека плановите и другите делови на 
елаборатот на премерот се изработени според по-
стојните прописи. 

Плановите и елаборатите на премерот од прет-
ходниот став можат да се користат откако ќе ги 
завери Републичката геодетска управа. 

Член 11 
Оригиналите на плановите (архивски ориги-

нал) можат да се користат само за добивање на 
нивни копии. 

Копијата на планот, во која општинскиот ор-
ган надлежен за геодетските работи врши спрове-
дување на настанатите измени на земјиштето (ра-
ботен оригинал), задолжително се користи како 
оригинал при секое натамошно умножување на 
плановите. По завршеното умножување искори-
стениот работен оригинал се чува како и архив-
скиот оригинал. 

2. Катастар на земјиштето 

а) Катастарска општина 

Член 12 

Споровите за граници на катастарските оп-
штини, што се наедно и • граници на општините, ги 
решава органот надлежен за решавање на споро-
вите за граници меѓу општините. 

Член 13 

Менувањето на границите на катастарските 
општини, за кои е извршен премер и е изработен 
катастарски операт, може да го врши општин-
ското собрание, по претходно прибавено мислење 
од Републичката геодетска управа. 

Средствата за спроведување промените на гра-
ниците на катастарските општини, за спроведува-
ње промените во плановите и елаборатите на пре-
мерот и катастарот на земјиштето, за умножување 
на плановите, како и за изработка на нови ката-
старски операти, за оние катастарски општини чии 
граници се менуваат ги обезбедува општината чие 
собрание донело одлука за менување на границите. 

б) Катастарска околија 

Член 14 

Територијална единица за катастарско кла-
сирање на земјиштето е катастарска околија, а за 
бонитирање на земјиштето е територијата на Ре-
публиката. 

Одлука за подрачјата и називите на катастар-
ските околии донесува Извршниот совет, по прет-
ходно прибавено мислење од соодветните општин-
ски собранија. 

Член 15 

Подрачјето на катастарска околија може-да се 
менува само ако посуштествено се изменат усло-
вите од член 8 став 1 од Основниот закон што 
биле од влијание при утврдувањето на нејзиното 
подрачје. 

Одлука за измена на границите на подрачјето 
на катастарска околија донесува Извршниот со-
вет. 

Ако се измени подрачјето на катастарска око-
лија ќе се изврши ново класирање на земјиштето 
на подрачјето на изменетиот дел, или на целото 
подрачје на катастарската околија во зависност од 
обемот на територијалните промени, конфигураци-
јата на теренот и другите услови. 

Републичката геодетска управа одлучува дали 
ќе се врши класирање на целото подрачје на ка-
тастарската околија или само на подрачјето на 
изменетиот дел. 

Кога измените на подрачјето на катастарска 
околија се од таква природа и обем што не е по-
требно да се врши ново класирање на целото под-
рачје, утврдувањето на новите катастарски класи 
на изменетиот дел се врши во рамките на по-
стојните основи за катастарското класирање на 
земјиштето за истата катастарска околија. 

в) Катастарско класирање и бонитирање 
на земјиште 

Член 16 
Основата за катастарско класирање на земји-

штето во катастарска околија и мерилата за бо-
нитирање на земјишето на територијата на Ре-
публиката, како и рамките на класите за секоја 
култура на земјиштето од подрачјето на секоја 
катастарска општина, ги утврдува Републичката 
геодетска управа. 

Член 17 

Утврдувањето на огледните земјишта и ката-
старското класирање во катастарска општина го 
врши комисија за катастарско класирање на зем-
јиште, која се состои од три члена и- ист број за-
меници. Комисијата за катастарско класирање на 
земјиштето ја формира Републичката геодетска 
управа. 

Комисијата ја сочинуваат еден земјоделски 
стручњак •— дипломиран инженер-агроном и двајца 
земјоделски производители што ги избираат соби-
рите на избирачи од подрачјето на катастарската 
општина за која се врши катастарско класирање. 

г) Излагање на јавен увид на податоци 
од премерот и катастарското класирање 

на земјиштето 

Член 18 

Податоците од премерот и катастарското кла-
сирање на земјиштето се излагаат на јавен увид 
на корисниците. Времетраењето на јавниот увид 
го определува Републичката геодетска управа од-
делно за секоја катастарска општина. 

Времето и местото на излагањето на подато-
ците го објавува општинскиот орган на управата 
надлежен за геодетските работи на вообичаен на-
чин. 

Општината, на чие подрачје се наоѓа ката-
старската општина, обезбедува погодни простории 
за излагање на податоците од премерот и ката-
старското класирање на земјиштето. 

Член 19 

Излагањето на јавен увид на податоците од 
премерот и катастарското класирање на земјиште-
то го врши комисија за излагање што ја именува 
Републичката геодетска управа (комисија за изла-
гање). 

Комисијата за излагање се состои од три чле-
на, од кои еден е геодетски стручњак. 

Член 20 

Заинтересираните лица можат да стават при-
говор на податоците од премерот во рок од 8 дена 
од денот на соопштувањето. 
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Комисијата за излагање ги разгледува сите 
поднесени приговори и, до колку најде дека тие 
се основани, ќе изврши измени на податоците ут-
врдени со премерот. 

Комисијата за излагање, доколку не го уважи 
приговорот, ќе му издаде на подносителот реше-
ние за одбивање на приговорот. 

На податоците од класирањето на земјиштето 
заинтересираните лица можат да изјават жалба во 
рок од 15 дена од денот на соопштувањето. 

Член 21 

По жалбите на податоците. од премерот и ка-
тастарското класирање на земјиштето решава Ре-
публичката геодетска управа. 

д) Изработка на катастарски операт 

Член 22 

Органот или работната организација што из-
работува катастарски операт, тој операт и го под-
несува на Републичката геодетска управа на по-
тврда. 

Ако Републичката геодетска управа утврди 
дека катастарскиот операт е изработен во согла-
сност со постојните прописи, ќе го потврди опера-
тот и ќе му го достави на општинскиот орган на 
управата, надлежен за геодетските работи на упо-
треба, за што го известува органот односно работ-
ната организација. 

Ако Републичката геодетска управа утврди 
дека катастарскиот операт не е изработен според 
постојните прописи, ќе му го врати оператот на 
органот односно организацијата со забелешки. 

III. ОДРЖУВАЊЕ НА ПРЕМЕРОТ 
И КАТАСТАРОТ НА ЗЕМЈИШТЕТО 

Член 23 

Кога катастарскиот операт односно план станат 
непрег ледни и дотрај ани поради многубројни про-
мени во нив, општинскиот орган на управата, над-
лежен за геодетските работи, врши обнова на до-
трај аните делови или на целиот катастарски опе-
рат и се грижи за нивното благовремено умножу-
вање. 

Член 24 

Општинскиот орган на управата, надлежен за 
геодетски работи, е должен, освен по поднесените 
пријави за измени во поседовната состојба, култу-
рата, изградбата и отстранувањето на градежните 
и други објекти, како и измените што се од вли-
јание врз определувањето на класа, во определе-
ниот рок да ги изврши и измените за кои дознал 
на друг начин. 

Општинскиот орган на управата, надлежен за 
геодетските работи, ќе донесе решение за извр-
шената измена во катастарскиот операт и ќе му 
го достави на корисникот на земјиштето. 

Против решението од претходниот став може 
да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на 
примањето на решението. 

Член 25 

Корисниците на земјиштето на чии парцели на-
станале такви промени, што бараат ново снимање 
на границите, се должни да ги обележат тие гра-
ници со видливи и трајни белези. 

Ако корисникот не ги обележи границите на 
начинот определен во претходниот став, обеле-
жувањето ќе го изврши на негов трошок општин-
скиот орган надлежен за геодетските работи. 

Член 26 

Општинскиот орган на управата, надлежен за 
геодетски работи, најмалку секоја десетта година 
врши споредување на состојбата регистрирана во 
плановите и катастарските операти со состојбата 
на теренот. 

Споредувањето од претходниот став може да 
ги опфати одделни или сите податоци од преме-
рот и катастарот на земјиштето. 

Ако при проверката од став 1 на овој член се 
утврди дека настанале измени, општинскиот орган 
на управата, надлежен за геодетските работи, ќе 
донесе решение за спроведување на тие измени 
во плановите и катастарските операти, што ќе му 
го достави на корисникот на земјиштето. 

IV. ОБНОВА НА ПРЕМЕРОТ И КАТАСТАРОТ 
НА ЗЕМЈИШТЕТО 

Член 27 

Одлука за обнова на премерот и катастарот на 
земјиштето донесува Извршниот совет. 

Член 28 

Средствата за обнова на премерот и" катаста-
рот на земјиштето ги обезбедува Републиката. 

По исклучок од претходниот став, трошоците 
за обнова на премерот и катастарот на земјиштето 
паѓаат на товар на општината: 

а) ако настанало значително неслагање меѓу 
податоците од премерот и катастарскиот операт со 
состојбата на теренот затоа што општинскиот ор-
ган на управата, надлежен за геодетските работи, 
не го одржувал редовно и уредно премерот и ка-
тастарот на земјиштето или во таа работа не се 
придржувал за постојните прописи, односно немар-
но ракувал со плановите, геодетските елаборати 
на премерот и катастарските операти поради што 
станале неупотребливи за натамошно користење; 

б) ако заради донесување на урбанистички 
план или одлука што го заменува тој план за оп-
ределено подрачје настанала потреба од повторно 
снимање на тоа подрачје; и 

в) ако обновата на премерот и катастарот на 
земјиштето ја бара општинското собрание. 

Постоењето на околностите од а) и б) од овој 
член го утврдува Извршниот совет. 

V. ПРЕМЕРУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕ ЗА ПОСЕБНИ 
ПОТРЕБИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, РАБОТНИ 

И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 29 

Државните органи, работните и други органи-
зации што вршат премерување на земјиште за 
целите од член 17 став 1 на Основниот закон, се 
должни да го пријават почетокот на тие работи на 
општинскиот орган на управата, надлежен за гео-
детските работи, најмалку 30 дена порано. 

* Кога премерувањето на земјиштето опфаќа 
подрачје на две или повеќе општини, пријавата се 
поднесува одделно до секој општински орган на 
управата надлежен за геодетските работи. 

Пријавата содржи податоци за подрачјето1 на 
кое ќе се врши премерувањето', содржината, при-
ближната површина, начинот (методот) и целта на 
премерувањето, и датум на почетокот и завршу-
вањето на работите. 

Член 30 

Општинскиот орган на управата, надлежен за 
геодетските работи, во рок од 3 дена од прима-
њето на пријавата од член 29 на овој закон, ја из-
вестува Републичката геодетска управа. 
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Член 31 

Републичката геодетска управа решението од 
член 17 став 3 од Основниот закон го донесува 
во рок од 15 дена од денот на примањето на при-
јавата за почетокот на работите на премерување. 

Член 32 

Републичката геодетска управа со решение ќе 
го запре извршувањето на работите ако органите 
и организациите што вршат премерување на зем-
јиште во определениот рок не постапат по реше-
нието што таа го донела врз основа на член 18 
став 1 од Основниот закон. 

Член 33 

Органот односно организацијата што вршела 
премерување на земјиште оригиналите на плано-
вите односно картата, како и целиот елаборат за 
извршеното премерување ќе му ги достави на ор-
ганот кому му е поднесена пријавата,. во рок од 
30 дена по неговото завршување. 

Општинскиот орган на управата ^ примениот 
елаборат за извршеното премерување ќе го доста-
ви, со свое мислење, до Републичката геодетска 
управа во рок од 5 дена. Републичката геодетска 
управа во рок од 30 дена од примањето на елабо-
ратот ќе ги разгледа и потврди плановите и дру-
гите делови на елаборатот или со свое решение ќе 
му нареди на изведувачот во определен рок да ги 
отстрани недостатоците. 

Изведувачот на работите, откако ќе постапи 
по решението од став 2 на овој член, елаборатот 
ќе го достави до Републичката геодетска управа. 

Член 34 

Плановите, картите и другите податоци за ра-
ботите од член 17 од Основниот закон не можат 
да се користат додека не бидат прегледани и по-
тврдени на начинот определен во член 33 од овој 
закон. 

Член 35 

Оригиналите на плановите, односно картите 
и сите податоци од мерењата за целите од член 17 
став 1 од Основниот закон, изведувачите ќе. и ги 
предадат на Републичката геодетска управа без 
надоместок. 

Државните органи, работните и други органи-
зации што ги предале материјалите од претход-
ниот став можат да ги користат за свои потреби 
без надоместок. 

Член 36 

Директорот на Републичката геодетска управа, 
по потреба, ќе донесе поблиски прописи за начинот 
на пријавувањето и вршењето на работите за 
целите од член 17 од Основниот закон, како и за 
начинот и постапката на прегледот и проверката 
на елаборатот за извршените работи на премеру-
вањето. 

VI. ОВЛАСТУВАЊА НА ОРГАНИТЕ НА УПРА-
ВАТА НАДЛЕЖНИ ЗА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ 

Член 37 

Работите од член 13 став 2 од Основниот за-
кон ги врши Републичката геодетска управа. 

Покрај работите од претходниот став, Репуб-
личката геодетска управа изработува предлог за 
среднорочни програми и годишни планови за ра-
бота на премерот и изработка на катастарот на 
земјиштето на подрачјето на Републиката и го сле-
ди нивното остварување. 

Член 38 

Републичката геодетска управа има право на 
општинскиот орган надлежен за геодетските ра-
боти да му издава задолжителни инструкции и да 
врши. право на надзор над работите од областа 
на премерот и катастарот на земјиштето. 

Член 39 

Републичката геодетска управа може во врше-
њето на правото на надзор над работите за одр-
жување на премерот и катастарот на земјиштето 
со решение да стави вон употреба планови и ка-
тастарски операти во кои постојат технички, по-
седовни или економски недостатоци што го прават 
премерот неупотреблив. 

Член 40 

Републичката геодетска управа има право да 
врши увид во работите на премерот што ги изве-
дуваат органите и организациите од член 4,став 1 
и 2 од Основниот закон, да укаже на уочените 

• недостатоци и да определи рок во кој тие мо-
раат да се отстранат. 

Ако органот односно организацијата од став 
1 на овој член не ги отстрани недостатоците во 
определениот рок, Републичката геодетска управа 
со решение ќе ја запре натамошната работа на 
премерот, додека недостатоците не бидат отстра-
нети. 

Член 41 

Органите надлежни за геодетски работи мо-
жат да вршат и премерување за потребите на ор-
гани, организации и граѓани со надоместок што 
ќе го утврдат спогодбено-. 

УП. РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВРИШЕЊЕ НА 
ПРЕМЕР И ИЗРАБОТКА НА КАТАСТАР НА 

ЗЕМЈИШТЕТО 

Член 42 

Работната организација што се занимава со 
извршување на премер и изработка на катастар 
на земјиште е должна да има најмалку три ди-
пломирани геодетски инженери, три геодетски ин-
женери, 14 геометри и најмалку 7 теодолити, 5 
нивелири и друга потребна геодетско-техничка 
опрема, како и да располага со1 соодветни просто-
рии за вршење на геодетски работи. 

Член 43 

Работната организација од претходниот член 
може да врши и работи на премерување за цели-
те од член 17 од Основниот закон, како и други 
геодетски работи за потребите на органи, органи-
зации и граѓани. -

Работите од претходниот став работната ор-
ганизација ги врши според одредбите на член 
29—35 од овој закон;. 

Член 44 

Работната организација што врши премер и 
изработка на катастар на земјиште е должна во 
рок од 15 дена по завршувањето на работите, на 
Републичката геодетска управа да и ги предаде 
оригиналите на плановите и картите .со целиот 
елаборат за собраните и обработените податоци од 
мерењата и класирањето на земјиштето. 
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УШ. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 45 

Работна или друга организација ќе се казни 
за прекршок со парична казна до 5.000 динари: 

1. ако податоците од премерот и катастарот 
на земјиштето ги дава на заинтересирани странки 
(член 4 став 3); 

2. ако не ги користи податоците од премерот 
на земјиштето кога со овие располага органот на-
длежен за геодетските работи (член 5 став 1); 

3. ако во пропишаниот рок не го пријави на 
надлежниот орган почетокот на работите на пре-
мерувањето или ако во пријавата за почетокот на 
работите не ги наведе пропишаните податоци 
(член 29); 

4. ако во пропишаниот рок не му ги достави 
на надлежниот орган оригиналите на плановите 
односно картите, како и целиот елаборат за извр-
шеното премерување (член 33); 

5. ако користи планови и елаборати што не се 
прегледани и потврдени од надлежниот орган 
(член 34); 

6. ако во пропишаниот рок не ги предаде на 
надлежниот орган оригиналите на плановите и 
картите со целиот елаборат (член 44); 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
и одговорното лице во работната или друга ор-
ганизација со парична казна до 200 динари. 

IX. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 46 

На подрачјата на кои до денот на влегува-
њето во сила на овој закон се користи пописниот 
катастар, ќе се изврши премер и ќе се изработи-
катастар на земјиштето во рок од 10 години од 
денот на влегувањето во сила на овој закон:. 

Член 47 

Постојните граници и имиња на постојните 
катастарски општини и катастарски околии мо-
жат да се менуваат само на начинот и по постап-
ката предвидена со овој закон. 

Член 48 

Во работите на премерувањето, што не се за-
вршени до влегувањето во сила на овој закон, ќе 
се применуваат одредбите на овој закон. 

Член 49 

Со влегувањето во сила на овој закон пре-
стануваат да важат овластувањата дадени на од-
делни лица за вршење на приватна геодетска 
практика. 

Лицата од став 1 на овој член се должни во 
рок од 6 месеци по влегувањето во сила на овој 
закон да ги заврзат сите започнати работи. 

Член 50 

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

120. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД 

Се прогласува Законот за утврдување на ка-
тастарскиот приход, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 17 јуни 1970 година, и 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
23 јуни 1970 година. 

Број 03-2813 
24 јуни 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИОТ 
ПРИХОД 

Член 1 

Катастарскиот приход се утврдува на начинот 
предвиден со Основниот закон за утврдување на 
катастарскиот приход („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 52/64), овој закон и прописите донесени врз 
основа на нив. 

Член 2 

Статистичките податоци за засеаните површи-
ни и просечните приноси по еден хектар што с-е 
користат за утврдување на катастарскиот приход, 
ги собира и средува по катастарски околии за се-
која година статистичката служба на општината. 

Член 3 

Цените на земјоделските и шумските произ-
води, за кои се пресметува катастарски приход, ка-
ко и цените на материјалните трошоци се утврду-
ваат по катастарски околии. 

Утврдувањето на цените на одделни производи 
се врши во согласност со одредбите на член 15 став 
1 од Основниот закон за утврдување на катастар-
скиот приход, врз основа на статистичките и други 
податоци за цените од годината што му претхо-
ди на пресметувањето на катастарскиот приход, 
имајќи го во предвид и движењето на цените во 
последните три години. 

Цените од став 1 на овој член ги утврдува 
Извршниот совет по претходно прибавено' мислење 
од општинските собранија. 

Член 4 

Предлогот на скалите на катастарскиот приход 
по катастарски околии го изработува стручна коми-
сија за утврдување на катастарскиот приход, што 
ја образува општинското собрание на своја сед-
ница (општинска комисија). 

Ако катастарската околија опфаќа подрачје 
на две или повеќе општини или делови од подрач-
је на повеќе општини, предлогот на скалите на 
катастарскиот приход го изработува комисија што 
спогодбено ја образуваат собранијата на тие оп-
штини. 

Комисијата има најмалку три члена од кои еден 
е земјоделски а еден геодетски стручњак. 
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Член 5 

Работите околу усогласувањето на скалите на 
катастарскиот приход за сите катастарски околии 
на територијата на Републиката ги врши репуб-
личка комисија за утврдување на катастарскиот 
приход (републичка комисија) што ја именува Из-
вршниот совет. 

Член 6 
Предлогот на скалите за утврдување на ка-

тастарскиот приход општинската комисија го до-
ставува на мислење на Републичката комисија. 

Предлогот на скалите на катастарскиот приход 
општинската комисија го доставува до општинско-
то собрание со мислењето на Републичката коми-
сија. 

Член 7 
Општинските собранија утврдените скали на 

катастарскиот приход ги доставуваат на Републич-
ката комисија со сета документација, заради усо-
гласување на скалите. 

Републичката комисија проверува дали скалите 
на одделна катастарска околија се реално утвр-
дени во однос на соседните катастарски околии со 
исти или слични услови за стопанисување и дали 
одговара на стварното просечно производство и 
просечните трошоци вложени во производството 
на тоа подрачје. 

Републичката комисија изработува предлог за 
усогласување скалите на катастарскиот приход со 
кој ги запознава општинските собранија. 

Општинското собрание може, во рок од 45 де-
на, да поднесе до Републичката комисија приговор 
по предлогот за усогласување скалите на катастар-
скиот приход. 

Член 8 
Предлогот за усогласување скалите на катас-

тарскиот приход Републичката комисија го доста-
вува на Собранието на СРМ со свое мислење по 
приговорите. 

Собранието со одлука ги одобрува скалите на 
катастарскиот приход и го определува денот на 
нивното применување. 

Член 9 
Врз основа на одобрените скали на катастар-

скиот приход се пресметува катастарскиот приход 
за секое домаќинство и организација, што се за-
пишува во катастарскиот операт. 

Член 10 
Одлука за пристапување за утврдување нов 

катастарски приход за целата Република донесува 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија а за одделни катастарски околии Изврш-
ниот совет. 

Трошоците за утврдување на скалите на катас-
тарскиот приход, неговото пресметување и запишу-
вање во катастарскиот операт, кога се утврдува 
нов катастарски приход за целата Република, па-
ѓаат на товар на Републиката. 

Ако утврдувањето на нов катастарски приход 
за одделна катастарска околија се врши по бара-
ње на општинско собрание, трошоците паѓаат на 
товар на општината. 

Ако утврдувањето на нов катастарски приход 
за одделна катастарска околија, што опфаќа по-
драчја на две или повеќе општини или делови 
од подрачја на повеќе општини, се врши по бара-
ње на едно општинско собрание, трошоците на но-
вото пресметување паѓаат на товар на општината 
чие собрание барало пресметување. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

121. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СРМ 

ВО ОБНОВАТА И ИЗГРАДБАТА НА ДЕБАР 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за учество на СРМ во обновата и изград-
бата на Дебар,. 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 17 јуни 1970 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 23 
јуни 1970 година. 

Број 03-2814 
24 јуни 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на 'Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ВО ОБНОВАТА И ИЗГРАДБАТА НА 
ДЕБАР 

Член 1 

Во член 1 од Законот за учество на Соција-
листичка Република Македонија во обновата и из-
градбата на Дебар („Службен весник на СРМ" 
бр. 26/68), зборовите „37 милиони динари" се заме-
нуваат со „40.167 илјади динари". 

Член 2 

Во член 2 се додава став 2 кој гласи: 
Од средствата утврдени со овој закон, општи-

на Дебар ќе додели износ од 500 илјади динари за 
санирање на оштетениот од земјотресот културно-
историски споменик — манастирот „Св. Јован Би-
носки". 

Член 3 

Овој закон влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

122. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗГРАДБАТА НА 

СПОМЕН-ДОМОВИ НА КУЛТУРАТА 
Се прогласува Законот за учество на Соци-

јалистичка Република Македонија во финансира-
њето изградбата на спомен-домови на културата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 17 јуни 1970 година, и на 
седницата на Просветно-културниот собор, одр-
жана на 17 јуни 1970 година. 

Број 03-2800 
18 јуни 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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



30 јуни 1970 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 18 —- Стр. 295 

З А К О Н 

ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗ-

ГРАДБАТА НА СПОМЕН-ДОМОВИ НА 
КУЛТУРАТА 

Член 1 

Во периодот од 1970—1975 година Социјалистич-
ка Република Македонија ќе учествува во финан-
сирањето изградбата на спомен-домови на култу-
рата во Социјалистичка Република Македонија со 
57.800.000 динари. 

Член 2 

Средствата од претходниот член ќе се обезбе-
дат од републичкиот данок на промет на стоки на 
мало и од други приходи на Републиката. 

Член 3 

Републиката ќе учествува во изградбата на спо-
мен-домови на културата во: Битола, Прилеп, Ку-
маново, Тетово, Титов Велес, Охрид, Гостивар, 
Штип, Струмица, Кичево, Кавадарци, Кочани, Ре-
сен, Гевгелија, Крива Паланка, Неготино, Радовиш, 
Берово Виница, Делчево', Кратово, Пробиштип, Ва-
ландово, Демир Хисар и Македонски Брод. 

Член 4 

Учеството на Републиката изнесува 40% и 
тоа: 

На износ до дин. Учество дин 

1. Битола 14.000.000 5 600.000 
2. Прилеп 12.000 ООО 4 800 ООО 
3. Куманово 12.000.000 4 800.000 
4. Тетово 11.000 ООО 4.400 ООО 
5. Титов Велес 11.000.000 4.400.000 
6. Охрид 9.000 ООО 3.600 ООО 
7. Гостивар 9.000.000 3 600 ООО 
8. Штип 8.000.000 3.200 ООО 
9. Струмица 8.000 ООО 3 200 ООО 

10. Кичево 6.000.000 2 400 ООО 
11. Кавадарци 6.000.000 2.400 ООО 
12. Ресен 3.500 ООО 1.400 ООО 
13. Гевгелија 3.500 ООО 1.400 ООО 
14. Крива Паланка 3.500.000 1.400 ООО 
15. Кочани 3.000.000 1.200 ООО 
16. Неготино 3.000.000 1,200 ООО 
17. Радовиш 3.000.000 1.200 ООО 
18. Берово 4.500.000 1.800 ООО 
19. Виница 2.500.000 1 ООО ООО 
20. Делчево 3.000 ооо 1.200 ООО 
21. Кратово 2.500 ООО 1.000.000 
22. Пробиштип 2.500.000 1 ООО ООО 
23. Валандово 1.500.000 600 ООО 
24. Демир Хисар 1.500.000 600,000 
25. Македрнски Брод 1.500.000 600.000 

Член 5 

Општината, која предвидува изградба на спо-
мен-дом на културата над предвидениот износ од 
претходниот член должна е разликата над тој из-
нос сама да ја обезбеди. 

До колку општината не е во состојба да обез-
беди сопствено учество- до предвидениот износ, Ре-
публиката ќе учествува на износот што ќе го обез-
беди општината во сооднос: Република 40% — 
општина 60%. 

Член 6 

Средствата со кои учествува Републиката на 
корисниците — општините им се доделуваат без 
обврска на враќање. 

Корисниците на средствата се должни со сред-
ствата со кои учествува Републиката и . со соп-
ственото учество да го обезбедат конечното завр-
шување на спомен-домот на културата за целосно 
вршење на неговата функција. 

Член 7 

Се овластува Извршниот совет, во зависност 
од приливот на средствата од член 2 на овој закон, 
да ги утврдува износите на учеството на Репуб-
ликата по години за одделни корисници. 

Член 8 

Финансиските работи во врска со учеството на 
Републиката, според одредбите на овој закон, ги 
врши Републичкиот секретаријат за финансии. 

Член 9 

Средствата со кои учествува Републиката ќе се 
користат преку одделна сметка на Републиката. 

Член 10 

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

123. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗГРАДБАТА НА 
СПОМЕНИК НА НАЦИОНАЛНО - ОСЛОБОДИТЕЛ-
НАТА БОРБА И ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ 
ВО КРУШЕВО, ДОМ НА ПОЕЗИЈАТА ВО СТРУГА 
И СПОМЕН-ДОМ НА КУЛТУРАТА ВО СВЕТИ 

НИКОЛЕ 

Се прогласува Законот за учество на Соција-
листичка Република Македонија во финансирање-
то изградбата на споменик на Национално-ослобо-
дителната борба и Илинденското востание во Кру-
шево, дом на поезијата во Струга и спомен-дом на 
културата во Свети Николе, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 17 јуни 1970 година, и на 
седницата на Просветно-културниот собор, одржа-
на на 17 јуни 1970 година. 

Број 03-2803 
18 јуни 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗ-
ГРАДБАТА НА СПОМЕНИК НА НАЦИОНАЛНО-
ОСЛОБОДИТЕЛНАТА БОРБА И ИЛИНДЕНСКОТО 
ВОСТАНИЕ ВО КРУШЕВО, ДОМ НА ПОЕЗИТАТА 
ВО СТРУГА И СПОМЕН-ДОМ НА КУЛТУРАТА 

ВО СВЕТИ НИКОЛЕ 

Член 1 

Во периодот од 1970—1975 година Социјалистич-
ка Република Македонија ќе учествува во финан-
сирањето изградбата на споменик на Национално-
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ослободителната борба и Илинденското востание во 
Крушево, дом на поезијата во Струга и спомен-
дом на културата во Свети Николе со 14.600.000 
динари. 

Член 2 

Средствата од претходниот член ќе се обез-
бедат од републичкиот данок на промет на стоки 
на мало и од други приходи на Републиката. 

Член 3 

Републиката ќе учествува во финансирањето 
изградбата на споменик на Национално ослободи-
телната борба и Илинденското востание во Кру-
шево со 8.000.000 динари, дом на поезијата во Стру-
га со 5.000 000 динари и спомен-дом на културата 
во Свети Николе со 1.600.000 динари. 

Член 4 

Општината Струга ќе учествува во финанси-, 
рањето изградбата на дом на поезијата во Струга 
со 3.600.000 динари, а општината Свети Николе во 
финансирањето изградбата на спомен-дом. на кул-
турата во Свети Николе со 1.600.000 динари. 

Член 5 

Средствата со кои учествува Републиката на 
корисниците — општините им . се доделуваат без 
обврска на враќање. 

Корисниците на средствата се должни, со сред-
ствата со кои учествува Републиката и со сопстве-
ното учество, да го обезбедат конечното завршу-
вање на објектите за целосно вршење на нивните 
функции. 

Член 6 
Се овластува Извршниот совет, во зависност од 

приливот на средствата од член 2 на овој закон, 
да ги утврдува износите на учеството на Репуб-
ликата по години за одделни корисници. 

Член 7 
Финансиските работи во врска со учеството на 

Републиката, според одредбите на овој закон . ги 
врши Републичкиот секретаријат за финансии. 

Член 8 . 

Средствата со кои учествува Републиката ќе се 
користат преку одделна сметка на Републиката. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот1 ден од де-

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

124. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

. У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТУРИСТИЧКИ ВОДИЧИ 

Се прогласува Законот за туристички водичи, 
што Собранието на Социјалистичка Републи-

ка Македонија го донесе на седницата на Репуб-
личкиот собор одржана на 17 јуни 1970 година, и 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
23 јуни 1970 година. 

Број 03-2812 
24 јуни 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ТУРИСТИЧКИ водичи 
Член 1 

Работите на туристички водич се вршат спо-
ред одредбите на овој закон и прописите донесени 
врз основа на него. 

Член 2 

Туристички водич е лице кое на домашни п 
странски туристи стручно им ги објаснува природ-
ните убавини и реткости, културно-историските 
споменици, уметничките дела, етнографските и дру-
гите знаменитости, како и општествено-политички-
те и економските достигања на Земјата. 

Туристички водич може да биде лице што за-
вршило најмалку више образование, што познава 
еден од светските јазици и положило стручен ис-
пит за вршење работите на туристички водич (стру-
чен испит). 

Член 3 

Не се смета за туристички водич стручен ра-
ботник на музеј, галерија или национален парк 
кога врши работи на водич во рамките на својата 
служба, како и лице што придружува групи на 
екскурзија или излет. 

Член 4 

Стручниот испит се полага според програма што 
ќе ја пропише републичкиот секретар за образо-
вание, наука и култура во согласност со Комите-
тот за туризам и угостителство. 

Стручниот испит се полага пред комисија што 
ја образува републичкиот секретар за образова-
ние, наука и култура во согласност со Комитетот 
за туризам и угостителство. 

Член 5 

Општината може за туристичкиот водич што 
врши работи само на нејзиното подрачје, да про-
пише дополнителна програма за знаменитостите 
и достигањата карактеристични за тоа подрачје. 
Општината го пропишува и начинот на полагањето 
на испитот по дополнителната програма. 

Член 6 

Трошоците за полагањето на стручниот испит 
паѓаат на товар на кандидатот. 

По исклучок, трошоците од претходниот став 
можат да ги надоместат и работни и други орга-
низации заинтересирани за услугите на туристич-
киот водич. 

Член 7 

Успехот покажан на испитот се оценува со „го 
положи стручниот испит" и „не го положи струч-
ниот испит". 

За текот на стручниот испит се води записник. 

Член 8 

На кандидатот што го положил стручниот ис-
пит му се издава уверение. 

Уверението го издава органот при кој е обра-
зувана испитната комисија, а го потпишува прет-
седателот на испитната комисија. 

Член 9 

Лицето што го положило стручниот испит се 
упишува во посебна евидентна книга на органот 
што ја образувал комисијата. 
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Член 10 

Својство на туристички водич се докажува со 
посебна легитимација. 

Легитимацијата ја издава органот што ја обра-
зувал комисијата. 

Образецот на легитимацијата го пропишува ре-
публичкиот секретар за образование, наука и 
култура. 

Член 11 

Работите на туристичкиот водич за туристичка 
и друга работна и општествена организација може 
да ги врши само лице од член 2 став 2 од овој 
закон. 

Туристички водич што не е во работен однос 
со работна организација може да преземе работи 
само преку организациите од претходниот став 
и работите ги врши од името и за сметка на тие 
организации, 

Член 12 

Затечените лица што вршат работи на турис-
тички водич се должни во рок од една година од 
денот на донесувањето на програмата од член 4 
став 1 од овој закон, да се сообразат со одредбите 
на овој закон. 

Член 13 

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 
за прекршок туристичка и друга работна и опште-
ствена организација која работите на туристички 
водич ги довери на лице што не ги исполнува усло-
вите од член 2 став 2 од овој закон. 

За дејствието од претходниот став ќе се казни 
за прекршок и одговорното лице во организацијата 
со парична казна др 500 динари. 

Член 14 

Со парична казна до 500 динари ќе се казни 
за прекршок лице: 

1. кое врши работи на туристички водич иако 
не ги исполнува условите од член 2 став 2 од 
овој закон; 

2. кое непосредно презема работи на туристич-
ки водич. 

Член 15 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

125. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НО-
СТРИФИКАЦША НА СТРАНСКИТЕ УЧИЛИШНИ 

СВИДЕТЕЛСТВА 

Се прогласува Законот за нострификација на 
странските училишни свидетелства, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 17 јуни 1970 година и на 
седницата на Просветно-културниот собор, одржа-
на на 17 јуни 1970 година. 

Број 03-2801 
18 јуни 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА НА СТРАНСКИТЕ 
УЧИЛИШНИ СВИДЕТЕЛСТВА 

Член 1 

Нострификацијата на странските . училишни 
свидетелства на територијата на Социјалистичка 
Република Македонија се врши во согласност со 
одредбите на Законот за нострификација на учи-
лишните свидетелства добиени во странство 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 12/67) и одредбите на 
овој закон. 

Член 2 

Нострификацијата на странските училишни 
свидетелства за завршено основно училиште и учи-
лиште за средно образование ја врши Републичкиот 
секретаријат за образование, наука и култура. 

Републичкиот секретаријат за образование, на-
ука и култура го врши признавањето на одделни 
одделенија, односно класови на училиштата од 
претходниот став заради продолжување на школу-
вањето. 

Член 3 

Решенијата за нострификација на странските 
училишни свидетелства за завршено основно учи-
лиште и училиште за средно образование, како и 
за признавање одделни одделенија, односно кла-
сови на тие училишта, се донесуваат по предлог 
од стручна комисија која се формира во Репуб-
личкиот секретаријат за образование, наука и кул-
тура. 

Член 4 

Признавањето на завршени одделни години, 
семестри и положени испити на високошколски ус-
танови во странство заради продолжување на сту-
диите, го вршат соодветните односно сродните ви-
сокошколски установи, по постапката утврдена со 
статутот на високошколската установа, во соглас-
ност со овој закон. 

Член 5 

Решенијата за нострификација на странските 
училишни свидетелства за завршено училиште или 
за признавање завршени одделни години, семестри 
и положени испити на високошколски установи во 
странство заради продолжување на студиите се 
донесуваат по предлог од стручни комисии што ги 
формираат соодветните односно сродните високо-
школски установи. 

Член 6 

По однос документацијата што се прилага кон 
барањето за признавање завршени одделни одде-
ленија, класови, години, семестри и положени ис-
пити заради продолжување на школувањето, се 
применуваат одредбите на член 7 од Законот за но-
стрификација на училишните свидетелства добие-
ни во странство. 

,Член 7 

Содржината на решението за признавање од-
делни одделенија, односно класови на основно учи-
лиште или училиште за средно образование, како 
и на одделни години, семестри и положени испити 
во странство', се испишува на грбот на свидетел-
ството и на заверените преводи. Оригиналот на 
свидетелството и еден примерок од заверениот пре-
вод му се предава на барателот на признавањето-, а 
вториот примерок од преводот го задржува уста-
новата, односно органот што го донел решението. 
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Третиот примерок од преводот на свидетелството, 
високошколската установа му го доставува на Ре-
публичкиот секретаријат за образование, наука и 
култура заради општ увид. 

Член 8 

Поблиски прописи за чувањето на документа-
цијата и водењето на евиденцијата на • сведете л-
ствата што се нострифицирани, донесува репуб-
личкиот секретар за образование, наука и култура. 

Член 9 

Со влегувањето во сила на овој закон преста-
нува да важи Правилникот за признавање свиде-
телства од странските средни, општообразовни и 
стручни школи и за стручните испити положени 
во странство („Службен весник на НРМ" бр. 13/49). 

Член 10 

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

126. 
Врз основа на член 44 став 2 а во врска со 

член 57 од Деловникот на Републичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, 

Републичкиот собор на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на својата седни-
ца одржана на 17 јуни 1970 година, ја донесе след-
ната 

О Д Л У К А 

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПОДГОТВУ-
ВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА 
ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
I. Се образува Комисија за подготвување и сле-

дење на извршувањето на Програмата на Репуб-
личкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија за периодот од септември 
1970 до јули 1971 година, како и за седниците на 
Соборот до летниот одмор. 

П. Комисијата има задача, врз основа на пред-
лозите и мислењата на одборите и пратениците, да 
подготви Нацрт и Предлог на програма и да му ги 
поднесе на Соборот најдоцна до 1 јули односно дб 
10 септември 1970 година. Следењето на извршу-
вањето на Програмата, Комисијата да го врши во 
соработка со одборите и републичките органи на 
управата. 

За извршувањето на Програмата Комисијата да 
го известува Соборот секои три месеци. 

Ш. Во Комисијата се избираат: 
а) за претседател: Евзи Мемети, потпретседател 

на Републичкиот собор; * 
б) за членови — претседателите на одборите 

на Републичкиот собор: 
1. Шукри Рамо, 
2. Нико Тодоровски, 
3. Милка Таќева — Григоријевиќ, 
4. Ванчо Цветковски, 
5. Предраг Куниевски, 
6. Драган Спировски, и 

- 7. Илија Беличанец, секретар на Републичкиот 
собор. 

IV. Одлуката влегува во сила со нејзиното до-
несување. 

Број 03-2876 
18 јуни 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

Огласен дел 
ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
11. П. 1970 година, страна 291, реден број 2 е за-
пишано ставањето во редовна ликвидација на Ав-
тотранспортното претпријатие . „Младост" од Ви-
ница. 

Постапката за редовна ликвидација на претпри-
јатието ќе ја спроведе ликвидационата комисија, 
која ја сочинуваат: Благој Тасев, претседател, Пе-
шо Трајанов и Димитар Спасов, членови. 

-За ликвидатор на ликвидационата комисија е 
назначена Верка Глигорова Нисева. 

Впишувањето и извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 0201-2825 од 26. IX. 1969 
година на Собранието на општината Виница за 
отворање постапка за редовна ликвидација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
4/70. (1008) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. IV. 1970 година, страна 380, реден број 4 е за-
пишано ставањето во редовна - ликвидација на Тр-
говското претпријатие за промет со градежен и 
огревен материјал на големо и мало „Готен" од 
Радовиш. 

Ликвидационата комисија ја сочинуваат: Љуп-
чо Лахтов, претседател, Владо Вуков, Лефтерка 
Стојанова и Добре Коцев, членови. 

За ликвидатор е именуван Владо Вуков. 
Впишувањето е извршено во регистарот врз 

основа на решението бр. 02-813 од 7. IV. 1970 го-
дина на Собранието на општината Радовиш за 
отворање на постапка за редовна ликвидација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 115/70. (1009) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува. 
дека во регистарот на задругите, на 10. IV. 1970 го-
дина, страна 94, реден број 4 е запишано отвора-
њето постапка за редовна ликвидација на Земјо-
делската задруга „Јанкулица" од село Ракитец, Ра-
довиш. 

Ликвидационата комисија ја сочинуваат: Ди-
митар Георгиев, претседател, Костадин Донев, Си-
меон Коцев и Ванчо Јованов, членови. 

За ликвидатор е именуван Васил Ужевски. 
Впишувањето е извршено во регистарот врз 

основа на решението бр. 02-831 од 8. IV. 1970 го-
дина на Собранието на општината Радовиш. * 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 109/70. (1010) 

Окружнио стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 10. IV. 1970 
година, страна 163, реден број 8 е запишано отво-
рање постапка за редовна ликвидација на Земјо-
делската задруга „Лакавица", село Конче, Радо-
вишко. 

Ликвидационата комисија ја сочинуваат: Ди-
митар Георгиев, претседател, Костадин Донев, Си-
меон Коцев и Ванчо Јованов, членови. 

За ликвидатор е именуван Фено Трајанов. 
Впишувањето е извршено в о ' регистарот, врз 

основа на решението бр. 02-829 од 8. IV. 1970 го-
дина на Собранието на општината , Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
.бр. 110/70. (1011) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 10. IV. 1970 
година, страна 147, реден број 8 е запишано ( отво-
рање постапка за редовна ликвидација на Зем-
јоделската задруга „Напредок" од Радовиш. 
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Ликвидационата комисија ја сочинуваат: Ди-
митар Георгиев, претседател, Костадин Донев, Си-
меон Коцев и Ванчо Јованов, членови. 

За ликвидатор е именуван Осман Зурапов. 
Впишувањето е извршено во регистарот, врз 

основа на решението бр. 02-832 од 8. IV. 1970 го-
дина на Собранието на општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 111/70. (1012) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 10. IV. 1970 
година, страна 162, реден број 4 е запишано отво-
рањето постапка за редовна ликвидација на Зем-
јоделската задруга „Бобовец" од село Ињево, Ра-
довишко. 

Ликвидационата комисија ја сочинуваат Ди-
митар Георгиев, претседател, Костадин Донев, Си-
меон Коцев и Ванчо Јованов, членови. 

За ликвидатор е именуван Осман Зурапов. 
Впишувањето е извршено во регистарот, врз 

основа на решението бр. 02-830 од 8. IV. 1970 го-
дина на Собранието на општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 112/70. (1013) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на' 10. IV. 1970 
година, страна 139, реден број 4 е запишано от-
ворање постапка за редовна ликвидација на Зем-
јоделската задруга „Пилав Тепе" од село Дамјан, 
Радовишко. 

Ликвидационата комисија ја сочинуваат Ди-
митар Георгиев, претседател, Костадин Донев, Си-
меон Коцев и Ванчо Јованов, членови. 

За ликвидатор е именуван Станоја Георгиев. 
Впишувањето е извршено во регистарот, врз 

основа на решението бр. 02-833 од 8. IV. 1970 го-
дина на Собранието на општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 113/70. (1014) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека Б'О регистарот на стопанските организации, на 
15. I. 1970 година, страна 117, реден број 6 е запи-
шана промената на Занаетчиското претпријатие за 
откуп, преработка на ситна кожа, крзно, кожна кон-
фекција и кожна галантерија „Методи Митевски 
Брицо" од Делчево, која ќе носи назив: Фабрика 
за кожи и кожна галантерија „Методи Митевски — 
Брицо" од Делчево. 

Промената на фирмата е запишана во региста-
рот, врз основа на одлуката бр. 01-476 од 2. ХП. 
1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 369/69. (324) 

Окружниот стопански суд' во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. I. 1970 година, страна 137, реден број 2 е запи-
шана промената на досегашните потписници на 
Погон „Саса" при Рудници за олово и цинк „Зле-
тово-Саса" од село Каменица Македонска, Никола 
Стојановски, в. д. директор. Нови потписници на 
сметката се: Стојмир Домазетовски, генерален ди-
ректор на претпријатието, Ангеле Вренцовски, ге-
нерален директор на погон, Владо Гоговски, фи-
нансиски директор на претпријатието и Тихомир 
Грљански, раководител на погонот. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на поднесената пријава бр. 0305-3774/1 од 7. 
XI. 1969 година, од страна на генералниот директор 
на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 328/69. (325) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. IV. 1969 година, страна 135, реден број 14 е за-
пишано проширувањето на дејноста на Земјодел-
ската задруга „Моша Пијаде" од село Г. Подлог, 
Кочанско, со тоа што ќ;е обавува и продажба на мел-
нички производи. 

Проширувањето на дејноста на Земјоделската 
задруга е запишано во регистарот, врз основа на од-
луката бр. 2333 од 21. XI. 1968 год., на задружниот 
совет на истата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 46/69. (330) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. V. 1969 година, страна 41, реден број 5 е запиша-
но проширувањето на дејноста на Градежното прет-
пријатие „Обнова" од Делчево, кое покрај досегаш-
ните дејности ќе обавува и: изведување на граде-
жни работи од ниска и висока градба; изведување 
на сите видови градежно-занаетчиски работи; из-
ведување на сите видови инсталатерски работи на 
објектите од ниска и висока градба; изведување на 
сите видови изолациони работи, хидроизолации, тер-
моизолации, фригоизолации, акустични изолации и 
кисело-отпорни изолации; производство на градеж-
ни материјали; транспорт за сопствени потреби и 
други услуги; сервизи и услуги на граѓаните; про-
ектирање и изготвување на техничка документаци-
ја за изградба на инвестициони објекти за ниска и 
висока градба, проекти за инсталација, громобран-
ека, електрична, водоводна, канализациона, теле-
фонска и др. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот, врз основа на одлуката бр. 01-201 од 9. 
V. 1969 година, на работничкиот совет на претпри-
јатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 178/69. (326) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. IV. 1969 година, страна 330, реден број 64 е запи-
шано проширувањето на дејноста на Трговската ра-
ботна организација, на големо и мало, — „Нова тр-
говија" од Кочани, која покрај досегашните дејнос-
ти ќе обавува и откуп и продажба на земјоделски 
производи и угостителска дејност. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот, врз основа на одлуката бр. 4324 од 28. X. 
1969 година, на работничкиот совет на работната 
организација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 132/69. (331) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. I. 1969 година, страна 175, реден број 3 е запиша-
но проширувањето на дејноста на Фабриката за ав-
томобилски делови „Руен" од Кочани, со тоа што 
покрај регистрираните дејности ќе обавува и вр-
шење на услуги на трети лица во оправка на дело-
ви на сите видови на патнички и теретни моторни 
возила и градежни и алатни машини, продажба на 
сите видови производи на Фабриката на мало пре-
ку магазинот на истата. 

Проширувањето на дејноста на Фабриката е из-
вршено во. регистарот врз основа на одлуката бр. 
02-12384/1 од 25. ХП. 1968 година, на работничкиот 
совет на Фабриката и решението бр. 5404/1 од 27. 
XI. 1968 година, на републичкиот пазарен инспек-
тор. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 4/69. (332) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
на 31. X. 1969 година, страна 200, реден број 12 е 
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запишано симнувањето на присилната управа иа 
Шумско-индустрискиот комбинат „Борис Кидрич" 
од Кочани. 

За директор на комбинатот е именуван досе-
гашниот претседател на Одборот за присилна уп-
рава, инженер Мирослав бушевски. 

Симнувањето на присилната управа на ШИК 
„Борис Кидрич" од Кочани е запишано во регис-
тарот, врз основа на решението бр. 01-5538/1 од 19. 
УП. 1969 година, на Собранието на општината Ко-
чани, за симнување на присилната управа и реше-
нието бр. 02-7655 од 1. УШ. 1969 година, на цен-
тралниот работнички совет. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 351/69. (333) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. XI. 1969 година, страна 287, реден број 2 е запи-
шано проширувањето на дејноста на Откупната ста-
ница од Кочани, на Трговското претпријатие за 
промет со отпадоци „Отпад" од Скопје, уште, и со 
продажба на материјали од сите видови на големо 
и мало и тоа: сите видови градежни материјали; 
електрични материјали; водоводни и канализацио-
ни материјали. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот, врз основа на одлуката на работничкиот 
совет на претпријатието од 15. IX. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 330/69. (334) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. XI. 1969 година, страна 312, реден број 2 е за-
пишана промената на директорот на Комерцијал-
но-инвестиционата банка — Скопје Филијала во 
Кочани, Љубомир Алексиев. За директор е имену-
ван Драгољуб Блажев Коцев. 

Промената на директорот е запишана во регис-
тарот, врз основа на решението бр. 14049-1/7-2 од 
24. X. 1969 година, на Советот на работната заедни-
ца, на Комерцијално-инвестицирната банка во Ско-
пје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 346/69. (336) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. I. 1970 година,, страна 321, реден број 34 е запи-
шано присоединување^ на Земјоделската задруга 
„Гоце Делчев" од село Облешево, Кочанско, кон 
Земјоделскиот производно-прехранбен преработу-
вачки комбинат „Искра" од Кочани. 

Присоединување^ на Земјоделската задруга 
„Гоце Делчев" од село Облешево, Кочанско, кон 
Комбинатот „Искра" од Кочани е запишано во ре-
гистарот, ' врз основа на одлуката бр. 07-5925 од 22. 
ХП. 1969 година, на работничкиот совет на истиот 
и одлуката бр. ЗГ-8 од 12. ХП. 1969 година, на за-
дружниот совет на Земјоделската задруга „Гоце Дел-
чев" од село Облешево, Кочанско. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 368/69, (338) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. I. 1970 година, страна 309, реден број 2 е запи-
шана промената на статутот на правно лице, со по-
себна жиро-сметка, на Самостојниот погон „Лиљак" 
од село Истибање, Кочанско и тоа право се прене-
сува на ЗИК „Брегалница" — Виница. 

Предметот на работењето на погонот „Лиљак" 
— Истицање и понатаму останува ист во составот 
на комбинатот, според поранешното запишување. 

Сите парични средства на досегашниот самосто-
ен погон „Лиљак" како готовински и основни на 
жиро-сметката, се пренесуваат на жиро-сметката 
на ЗИК „Брегалница" — Виница, бр. 4143-1-748 од 
1. X. 1969 година. 

Правата и должностите што произлегуваат од 
статусот на правно лице за досегашниот погон 
„Лшвак" се пренесуваат на комбинатот од 1. X. 1969 
година. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на одлуката бр. 02-1712 од 16. IX. 1969 година, 
на централниот работнички совет на комбинатот и 
одлуката на Погонскиот работнички совет, на Са-
мостојниот погон „Лиљак" од село Истибање, Ко-
чанско. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 345/69. (339) 

' Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. I. 1970 година, страна 321, реден број 35 е запиша-
на промената на фирмата на Земјоделскиот произ-
водно-преработувачки комбинат „Искра" од Кочани, 
кој ќе го носи називот Земјоделско-индустриски 
комбинат „Кочанско Поле" од Кочани. 

Запишана е и промената на досегашниот в. д. 
директор Јовица Милисав Николиќ. За директор на 
комбинатот е именуван Никола Борисов. Тодоров. 
Покрај директорот овластени лица за потпишување 
на комбинатот се: Милко Асенов Петров, раководи-
тел на стопанско-сметководниот сектор и Јовица 
Милисав Николиќ, заменик директор. 

Потписите на овластените лица важат поеди-
нечно. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката бр. 07-5926 од 22. ХП. 1969 година, на 
работничкиот совет на комбинатот на промена ка 
фирмата и одлуката бр. 07-5201 од 15. XI. 1969 годи-
на, на истиот совет на комбинатот за промена на 
директорот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 367/69. (340) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. IV. 1969 година, страна 397, реден број 7 е запи-
шано правото на основачот на Претпријатието за 
поправка на моторни возила и земјоделски машини 
и промет со резервни делови „Агроремонт" од Стру-
мица, кое е основано од група граѓани, го презема 
Собранието на општината Струмица. Во иднина 
претпријатието ќе функционира како организација, 
основана од Собранието на општината Струмица. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на договорот на Собранието на општината 
Струмица, склучен помеѓу Собранието, основачите за 
основање на претпријатието и Претпријатието „Аг-
роремонт" — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 163/69. . (349) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. I. 1970 година,/ страна 564, реден број 4 е запи-
шана статусната промена на фирмата, така што 
„Агромеханика" — претпријатие за снабдување на 
земјоделството на големо и мало — Скопје^— Са-
мостоен погон „Агропромет" — Струмица ќе носи 
назив: „Агромеханика" претпријатие за снабдува-
ње на земјоделството на големо и мало — Скопје 
— Самостојна организација за здружен труд „Аг-
гропромет" — Струмица. - -

Самостојната организација на здружен труд „Аг~ 
гропромет" — Струмица има својство на правно 
лице. 

Впишувањето е извршене во регистарот, врз ос-
нова на одлуката бр. 58 од 1^. I. 1970 година, на ра-
ботничкиот совет на „Агромеханика" од Скопје за 
давање на својство на правно лице на Погонот „Аг-
ропромет" — Струмица и одлуката бр. 57 од 14. I. 
1970 година, на истиот совет за измена и дополну-
вање на Статутот на работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр, 29/70. (362) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. X. 1969 година, страна 85, реден број 2 е запиша-
но проширувањето на дејноста на Откупната ста-
ница за отпадоци од СБ. Николе, на Трговското 
претпријатие за промет со отпадоци „Отпад" од 
Скопје, уште и со откуп и продажба на мало и го-
лемо и тоа: на дефектни и некурентни стоки од пор-
целан, емајлирани садови, текстилни и железни 
стоки; сите видови градежни материјали; електрич-
ни материјали; водоводни и канализациони мате-
ријали. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот, врз основа на одлуката на работничкиот 
совет на претпријатието од 15. IX. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 311/69. (364) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека БО регистарот на стопанските организации, на 
31. X. 1969 година, страна 241, реден број 2 е запи-
шано проширувањето на дејноста на Откупната ста-
ница „Брегалница" — Штип, на Трговското прет-
пријатие за промет со отпадоци „Отпад" од Скопје, 
уште и со: продажба на сите видови градежни ма-
теријали, електрични материјали, водоводни и ка-
нализациони материјали. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот, врз основа на одлуката на работничкиот 
совет на претпријатието од 15. IX. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Ш Т Р Ш , Ф И 
бр. 314/69. (370) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 174, страна 251, книга П е запишано след-
ното: Дејноста на Хемиско-металуршкиот комбинат 
„Југохром" од село Јегуновце, согласно со одлуката 
на работничкиот совет, од одржаната седница на 9. 
П. 1968 година се проширува и со: производство на 
натриум сулфид, калион бихромат, хромна кисе-
лина, хромно зелено, камен и вар, вршење на гра-
дежно занаетчиски услуги и изработка на железни 
и лимарски конструкции. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 172/68 од 11. П. 1970 година. (381) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 923, страна 681, книга IV е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Деловната единица за стопанисување 
со станбени и деловни згради — Скопје, на ПТТ —• 
Скопје, согласно со одлуката бр. 1125/1 од 30. I. 1970 
година, на работничкиот совет од одржаната сед-
ница на 20. I. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 97 од 27. П. 1970 година. (392) 

Окружниот стопански суд но Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 926, страна 113, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на Самостојната организација на 
здружен труд со својство на правно лице во Скопје. 
Булевар „ЈНА" бр. 68 и бб, на Општото трговско 
претпријатие за застапување на странски фирми 
„Словенија — Промет", Љубљана се проширува и 
со проектирање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 1082 од 28. XI. 1969 година. (29) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 926, страна 113, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на Самостојната организација на 
здружен труд, со својство на правно лице во Ско-
пје, Булевар „ЈНА" бр. 68 и бб на Општото тргов-
ско претпријатие и застапување на странски фирми 
„Словенија Промет" — Љубљана, се проширува и 
со: промет на големо со текстилна суровина и фи-
нални производи од текстил; промет со сите видо-

ви предива од волна, синтетика, јута, памук и ме-
шавина, согласно со одлуката на работничкиот со-
вет од одржаната седница на 15. X. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1024 од 29. ХП. 1969 година. (139) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 343, страна 281, книга П е запишано след-
ното: Дејноста на Земјоделско-индустрискиот ком-
бинат — Тетово, согласно со одлуката бр. 02-721 од 
25. П. 1969 година, на работничкиот совет се про-
шируваа и со вршење угостителска дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 703/69 од 14. I. 1970 година. (204) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 107, страна 129, книга П е запишано след-
ното: На досегашниот потписник, Рамиз Шакири, 
на Трговското пгсетпријатие на големо и мало „Ав-
тосервис" — Куманово му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За нов потписник на претпријатието е назна-
чен Имеровиќ Шабан кој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со старите регистрирани потписни-
ци: виковски Ташков Зико, директор, Стојменовски 
Јанков Владо, шеф на комерцијалната служба, и 
Станојковски Ѓорѓија Живко, главен книговодител, 
сметано од 31. УП. 1969 година. -

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

бр. 716/69 од 9. П. 1970 година. (254) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 562, страна 232, книга VI е запишано след-
ното: Кон Работната организација „Жито Македо-
нија" — прехранбен комбинат —• Скопје, се при-
соединува Претпријатието за производство на леб, 
беди печива и бурек „Лукс" —• Скопје, согласно со 
одлуката на работничкиот совет на Работната ор-
ганизација „Жито Македонија" —• Скопје, од одр-
жаната седница на 25. XII. 1969 година, одлуката бр. 
0201-3011 од 12, XII. 1969 година на работничкиот 
совет на филијалата во Скопје, на „Жито Македо-
нија" — прехранбен комбинат Скопје, и одлуката 
бр. 02-2688 од 13. ХИ. 1969 година, на работничкиот 
совет на Претпријатието за производство на леб, бе-
ли печива и бурек „Лукс" — Скопје. 

Претпријатието за производство на леб, бели пе-
чива и бурек „Лукс" — Скопје со присоединување^ 
кон Работната организација „Жито Македонија" — 
прехранбен комбинат — Скопје — Филијала во 
Скопје се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните, кој го води овој суд, од регистарскиот 
лист 551, страна 91. 

Покрај досегашните потписници на филијалата 
во Скопје на Работната организација „Жито Маке-
донија" — прехранбен комбинат •—• Скопје и тоа: 
Грижовски Гуша, директор на филијалата, Николов 
Апостол, раководител на стопанско-сметководниот 
сектор, Супхи Бајрами, комерцијален раководител 
и Симон Буцевски, шеф на сметководството, истата 
ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во 
границите на овластувањето и новоназначените пот-
писници Кромовски Трајче, помошник директор на 
филијалата и Аџовски Митре, директор на големо-
продажбата на филијалата. 

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

бр. 42 "од 16. И. 1970 година. (258) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 551, страна 93, книга II ,е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието за производство 
на леб, бели печива и бурек „Лукс" —• Скопје, со-
гласно со одлуката бр. 02. 1924/9 од 6. IX. 1968 годи-
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на, на работничкиот совет од одржаната седница на 
5. II. 1968 година, се проширува и со продажба на 
пиво, која ќе ја обавува преку своите продавници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1041/68 од 16. II. 1970 година. (259) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. II. 1970 година, рег. број 8/55, книга IV е запиша-
на под фирма: Продавница во село Крани, на Зем-
јоделската задруга „Преспа" од село Љубојно, Пред-
мет на работењето на продавницата е промет на ма-
ло со прехранбени и ^прехранбени индустриски 
стоки, како и промет со алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

Раководител на продавницата е Фадил .Топузов-
ски. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Преспа", село Љубојно, со одлуката на за-
дружниот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 71/70. , (546) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. II. 1970 година, рег. број 8/55, книга IV е запиша-
на под фирма: Продавница во село Брајчино, на 
Земјоделската задруга „Преспа", село Љубојно. 
Предмет на работењето на продавницата е промет 
на мало со прехранбени и непрехранбени индустри-
ски стоки, како и промет со алкохолни и безалко-
холни пијалоци. 

Раководител на продавницата е Методија Ди-
невски. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Преспа" од село Љубојно, со одлуката на 
задружниот совет. 

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

Оц Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 72/70. (547) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека БО регистарот на стопанските организации, на 
28. И. 1970 година, рег. број 8/55, книга IV е запи-
шана под фирма: Продавница во село Љубојно, на 
Земјоделската задруга „Преспа" од село Љубојно. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на колонијални и прехранбени производи. 

Раководител на продавницата е Јосиф Тому-
левски. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Преспа" село Љубојно, со одлуката на за-
дружниот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува истото лице што ја потпишува и задру-
гата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 73/70. (548) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. II. 1970 година, рег. број 8/55, книга IV е запи-
шана под фирма: Продавница во село Стрбово, на 
Земјоделската задруга „Преспа", село Љубојно. 
Предмет на работењето на продавницата е промет 
на мало со прехранбени и непрехранбени инду-
стриски стоки, како и промет со алкохолни и без-
алкохолни пијалоци. 

Раководител на продавницата е Спасе Марков-
ски. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Преспа" од село Љубојно, со одлуката од 
задружниот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 74/70. ' (549) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. II. 1970 година, рег. број 8/55, книга IV е запи-
шана под фирма: Продавница во село Наколец, на 
Земјоделската задруга „Преспа" од село Љубојно. 
Предмет на работењето на продавницата е промет 
на мало со прехранбени и ^прехранбени индустри-
ски стоки, како и промет со алкохолни и безалко-
холни пијалоци. 

Раководител на продавницата е Пандо Недел-
ковски. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Преспа" од село Љубојно, со одлуката на за-
дружниот совет. Ј 1 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 75/70. (550) 

. Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. II. 1970 година, рег. број 2/55, книга II е запиша-
на под фирма: Продавница во село Подмочани, на 
Земјоделската задруга „Криела Вода" од Ресен. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на колонијална стока. 

Раководител на продавницата е Камбуровски 
Сандре. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Кисела Вода" од Ресен, со одлуката бр. 04-
474/1 од 25. III. 1968 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 69/70. (551) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. I. 1970 година, рег. број 2/70, книга II е запиша-
на под фирма: Продавница во Ресен, ул. „Јосиф Јо-
сифовом" бр. 4, на Индустријата за чевли и гуме-
ни производи „Газела" од Скопје. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на сите видови 
обувки од кожа и гума и гумени производи. 

Раководител на продавницата е Картаџиевски 
Крсте. 

Продавницата е основана од Индустријата за 
чевли „Газела" од Скопје. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и трговската мрежа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 38/70. (552) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. I. 1970 година, рег. број 22/61, книга II е запиша-
на под фирма: Продавница во село Мислехпево, 
Струшко, на Земјо дел ско-прехранбениот комбинат 
„Струшко Поле" од Струга. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на мало на сите ви-
дови земјоделски производи и јужно овошје, произ-
води на прехранбената индустрија (освен сувомес-
ни и млечни производи), производи за домашна упо-
треба, средства за перење и чистење, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци и мешана индустриска стота 
во помал обем. 

Раководител на продавницата е Пејоски Ванѓел. 
Продавницата е основана од Земјоделско-пре-

хранбениот комбинат „Струшко Поле" — Струга, со 
одлуката бр. 2373 од 3. X. 1969 година на работнич-
киот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го' потпишува основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 18/70. (553) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. II. 1970 година, рег. број 4/70, книга II е запиша-
на под фирма: Продавница „Борово", село Лабу-
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ништа, на Југословенскиот комбинат за гуми и 
обувки „Борово" од Борово. Предмет на работењето 
на продавницата е вршење на трговска дејност, 
продажба на мало на сите видови машки, женски и 
детски обувки од сопствено и туѓо производство и 
надополнување на асортиманот со средства за чис-
тење и чување на обувките и ситен прибор за обув-
ки, како и сите видови чорапи. 

Раководител на продавницата е Илкоски Мате. 
Продавницата е основана од Југословенскиот 

комбинат „Борово" од Борово, со одлуката бр. 187 
од 8. I. 1970 година на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува Илиоски Мате, 
раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 58/70. (554) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
11. II. 1970 година, рег. број 74/55, книга Ш е запи-
шана под фирма: Продавница во село Подгорци, на 
Трговското претпријатие „Струшка трговија" од 
Струга. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на мало на прехранбени артикли и пред-
мети за домашна употреба, мелнички преработки, 
деликатеси производи, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци и мешана индустриска стока во помал 
обем. 

Раководител на продавницата е Ибраимоски 
Махмуд, 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Струшка трговија" од Струга, со одлука-
та бр. 02-151/1 од 23. I. 1970 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 52/70. (558) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24. И. 1970 година, рег. број 5/70, книга II е запи-
шана под фирма: Самостојна здружена организа-
ција во својство на правно лице — Погон „Светлост" 
село Вевчани, на Земјоделската задруга „Житиште" 
од село Мршевци. Предмет на работењето на пого-
нот е земјоделско производство на општонародна 
земја земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; организирање на земјоделско производ-
ство на земјата на индивидуалните земјоделски про-
изводители преку создавање на разни видови коопе-
рации; вршење услуги на земјоделските произво-
дители со земјоделски машини и алати како и раз-
ни други услуги што се во врска со земјоделското 
производство; договарање вишоци од земјоделското 
производство, превземање и пласман на истите од 
своето подрачје; снабдување на земјоделските про-
изводители со потребен репродукционен материјал 
(семе, вештачки ѓубрива и тн.); преработка и дора-
ботка на земјоделски производи; организирање на 
штедење и кредитирање; стручно издигнување на 
кадри нужни за обавување на стопанската актив-
ност на задругата; снабдување на задругариве со 
индустриски стоки преку погон; угостителство — 
бифе; вршење услуги со машински парк — преку 
погон. 

Погонот е основан од Земјоделската задруга 
„Житиште", село Мршевци, Скопско, со одлуката 
на задружниот совет од 29. XII. 1969 год., а образу-
ван е од бившата Земјоделска задруга „Светлост", 
е. Вевчани со присоединување кон Земјоделската 
задруга е. Мршевци. 

Погонот ќе го потпишуваат Методија Анѓелков-
ски, директор, и Бебековски Никола, шеф на кни-
говодството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 8/70. (559) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 

18. II. 1970 година, рег. број 104/55, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 6 во Струга, ул. 
„Маршал Тито" бр. 39 на Индустријата за модна 
конфекција и чадори ;,Зора" од Охрид. Предмет на 
работењето на продавницата е обавување на тргов-
ска дејност продажба на малократка и плетена 
стока, текстилна конфекција, трикотажа, галанте-
риски и базарски стоки од сопствено и туѓо произ-
водство. 

Раководител на продавницата е Караѓулева 
Вера. 

Продавницата е основана од Индустријата за 
модна конфекција и чадори „Зора" од Охрид, со 
одлуката од работничкиот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 30/70. (555) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. II. 1970 година, рег. број 5/59, книга Ш е запиша-
на под фирма: Самостојна организација на здружен 
труд — работна единица — Струга, на Рибарското 
стопанство „Охридска пастрмка" од Охрид. Пред-
мет на работењето на самостојната организација е 
заштита на рибата. 

Самостојната организација на здружен труд — 
работна единица е основана од Рибарското стопан-
ство „Охридска пастрмка" од Охрид, со одлука бр. 
02-504 од 24. XI. 1969 година на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишуваат Усовиќ Дра-
гољуб, в. д. раководител и Славче Кочовски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 466/69. (556) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
11. II. 1970 година, рег. број 74/55, книга Ш е запи-
шана под фирма: Продавница во село Лабуништа. 
на Трговското претпријатие „Струшка трговија" од 
Струга. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на мало на сите видови жита и мелнич-
ки преработки. 

Раководител на продавницата е Чазимоски 
Мевмет. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Струшка трговија" од Струга, со одлука-
та бр. 02-151/1 од 19. I. 1970 година на работнич-
киот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 51/70. (557) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 311, страна 195, книга II е запишано под 
фирма: Претпријатие за превоз на патници и сто-
ки во земјата и странство „Балкан експрес" — Штип 
— Организација на здружен труд — претставни-
штво без својство на правно лице, со седиште во 
Куманово, ул. „Доне Божинов" бр. 15. Предмет на 
работењето на претставништвото е изнаоѓање пред-
мет на превозот на друмскиот меѓународен транс-
порт на стоки и патници, организирање на турис-
тички патувања во земјата и странство, организи-
рање посети на културни, спортски, стопански и 
други приредби, како и договарање на сообраќајни 
услуги во меѓународниот туристички промет. 

Раководител на претставништвото е Ангелев-
ски Борче. 

Организацијата на здружен труд — претстав-
ништвото е основано од работничкиот совет на 
Претпријатието за превоз на патници и стоки во 
земјата и странство „Балкан експрес" — Штип, со 
одлуката бр. 19/2 од 15. IX. 1969 година. 

Претставништвото ќе го потпишува матичното 
претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1178/69 од 19. III. 1970 година. (633) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 141, страна 77, книга III е запишано след-
ното: Трговско претпријатие на големо и мало „Вар-
дар" — Неготино — Продавница за колонијал број 
7 во Демир Капија, ул. „Партизанска" бр. 10. Пред-
мет на работењето на продавницата е ќе врши про-
мет на мало со разна мешана стока од широка по-
трошувачка, колонијални и прехранбени артикли, 
месни и сувомесни производи, алкохолни и безал-
кохолни пијалоци, електрични материјали и уреди, 
куќен намештај, брашно, цигари, кибрит, козметич-
ки препарати, детски играчки, школски и канцела-
риски материјал и прибор, емајлирани садови, стак-
ларија, — стакло и стакларски производи и друго. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Вардар" — Неготино, со одлуката од одржаната 
седница на 21. XII. 1967 и 19. Ш. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Петровски Ди-
митар Ристо. 

Продавницата број 7 во Демир Капија ќе ја 
потпишува, задолжува и - раздолжува матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 89 од 10. III. 1970 год. (634) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 727, страна 139, книга III е запишан под 
фирма: Надворешно трговско претпријатие „Југо-
експорт" — Београд — Организација на здружен 
труд — продажбен изложбен салон во Скопје, бу-
левар „ЈНА" бр. бб. Предмет на работењето на са-
лонот е: изложување и продажба на мало на наме-
штај, теписи, лустери, столни и стоеќи лампи и 
производи од керамика. 

Изложбениот салон е основан од Надворешно 
трговското претпријатие „Југоекспорт" — Белград, 
„Коларчева" 1, со решението бр. 2 од 29. X. 1969 го-
дина на работничкиот совет. 

Раководител на изложбениот салон е Гелев 
Александар. 

Организацијата на здружен труд — продажбо-
ниот изложбен салон во Скопје, ќе ја потпишува 
Гелев Александар, раководител на Организацијата 
на здружен труд, во границите на дадениве овлас-
тувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 184 од 12. III. 1970 година. (635) 

КОНКУРСИ 
УЧИЛИШНИОТ СОВЕТ НА МУЗИЧКОТО 

УЧИЛИШТЕ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место — НАСТАВ-

НИК ПО ТЕОРЕТСКА НАСТАВА 

УСЛОВИ: Завршена музичка академија — от-
сек — композиција. 

Молбите, со потребните документи за склучу-
вање работен однос да се доставуваат до училиш-
тето, најдоцна 15 дена од објавувањето на кон-
курсот. 

Настап на работа од 1. IX. 1970 година. 
(1156) 

Универзитетот „Кирил и Методиј" во Скопје, 
како инвеститор ќе одржи 

Ј А В Н А Л И Ц И Т А Ц И Ј А 

за изградба на зградите на Филозофскиот, Правниот 
• и Економскиот факултет и Универзитетот — I фаза 

На ден 17 август 1970 година, во просториите на 
Универзитетот „Кирил и Методи" во Скопје (во ба-
раката на студентската населба „Педагошка акаде-
мија") во 9 часот, ќе се одржи јавна лицитација за 
изградба на зградите на Филозофскиот, Правниот и 
Економскиот факултет и Универзитетот во Скопје. 

Ориентационата вредност на објектите во 1-та 
фаза на градбата изнесува 61.000.000 динари со де-
лумна опрема во зградите. 

. Рок за изградба на објектите е 1 октомври 1972 
година. 

Одлуката за отстапување на работите по овој 
оглас, инвеститорот ќе ја достави до учесниците во 
лицитацијата, најдоцна до 15 септември 1970 година. 

Услов за учество во лицитацијата е секој пону-
дувач поодделно да има поголема годишна реализа-
ција од ориентационата вредност на објектите, што 
се предмет на оваа лицитација. 

Пред одржувањето на лицитацијата, секој пону-
дувач е должен да достави гарантно писмо од Бан-
ката, дека на име депозит му става на инвеститорот 
на располагање 1% од вредноста на работите. По об-
јавувањето на одлуката за. отстапување, инвестито-
рот ќе го ослободи овој депозит. 

Техничките и посебните услови можат да се до-
бијат од инвеститорот, а преглед на техничката до-
кументација за објектите, ќе може да се врши секој 
ден, со исклучок во саботите и неделите, од 7 до 15 
часот, почнувајќи од 1 јули 1970 година, во просто-
риите на Универзитетот (бараката кај студентската 
населба „Педагошка академија"). 
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