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Врз основа на член 144 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Стопан-
скиот собор на Собранието на СРМ на седницата 
одржана на 22 септември 1971 година, донесе 

Д Е Л О В Н И К 

НА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Организацијата и работата на Стопанскиот со-
бор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија (Соборот), начинот на работата на од-
борите и другите работни тела на Соборот се уре-
дуваат со овој деловник. 

За прашањата што не се уредени со овој де-
ловник ќе се применуваат соодветните одредби од 
Деловникот на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија (Собранието). 

Член 2 
Деловникот на Соборот содржи одредби за ве-

рификација и престанување на мандатот на пра-
тениците, за самостојниот делокруг на Соборот, 
за програмирањето на работата на Соборот, за из-
борот, правата и должностите на претседателот на 
Соборот, за организацијата, задачите и начинот на 
работата на одборите и другите тела на Соборот, 
за начинот на свикувањето и председавањето на 
седниците, за одлучувањето и за изборот на прет-
седателот и потпретседателот на Соборот и не-
говите работни тела, како и посебни одредби за 
избор и именувања. 

Член 3 
Работите од својот делокруг Соборот ги врши 

на свои седници и на седници на своите одбори 
и други работни тела. 

Член 4 
За вршење одредени работи и задачи од својот 

делокруг, Соборот образува одбори, комисии 
и други постојани и повремени работни тела. 

Член 5 
Соборот претресува и зазема ставови по пра-

шања во врска со извршувањето на законите и 
другите акти на Собранието, како и по други пра-
шања од заеднички интерес за организациите на 
здружениот труд и другите самоуправни заедници 
и самоуправни организации од областа на стопан-
ството. 

Член 6 
При разгледувањето на прашања од заеднич-

ки интерес Соборот и неговите тела соработуваат 
со соборите и нивните работни тела, како и со 
работните тела на Собранието во согласност со 
одредбите на Деловникот на Собранието. 

Член 7 
Работата на Соборот и неговите работни те-

ла е јавна. 

II. ВЕРИФИКАЦИЈА И ПРЕСТАНУВАЊЕ 
НА МАНДАТОТ НА ПРАТЕНИЦИТЕ 

1. Верификација на мандатот на пратениците 

Член 8 

Верификацијата на мандатите на пратениците 
се врши на првата седница на новоизбраниот 
собор. 

Член 9 

Кога Соборот е распуштен, првата седница на 
новоизбраниот собор за верификација на манда-
тите на пратениците и за конституирање ќе се 
одржи најдоцна петнаесеттиот ден од денот на 
одржаните избори. 

Првата седница на новоизбраниот собор ја сви-
кува претседателот на Собранието. На оваа сед-
ница до изборот на претседател на Соборот прет-
седава најстариот по возраст пратеник, односно 
пратеник што го избира Соборот. 

За првата седница на пратениците им се до-
ставува извештај од Републичката изборна коми-
сија. На оваа седница се избира Верификациона 
комисија, која врз основа на извештајот на Ре-
публичката изборна комисија и изборните акти ја 
испитува правилноста на спроведените избори и 
за тоа на Соборот му поднесува свој извештај. 

Постапката за верификација на мандатите на 
пратениците на новоизбраниот собор се спрове-
дува според одредбите на овој деловник за вери-
фикација на мандатите на пратениците. 

Член 10 

Извештајот на Републичката изборна комисија 
и сите изборни акти претседателот на Соборот и 
ги доставува на Верификационата комисија на Со-
борот. 

Извештајот на Републичката изборна коми-
сија и сите изборни акти им се ставаат на увид 
на сите членови на Соборот пред почетокот на 
седницата на Соборот на која ќе се разгледува 
прашањето за верификација на мандатите на но-
воизбраните пратеници. 

Член 11 
Верификационата комисија, врз основа на из-

вештајот на Републичката изборна комисија и при-
мените акти, жалбите изјавени на спроведените 
избори и другите списи, ја испитува правилноста 
на спроведените избори и за тоа на Соборот му 
поднесува свој извештај и предлог. 

Извештајот на Комисијата им се доставува 
на членовите на Соборот најдоцна пред почетокот 
на седницата, на чиј дневен ред е ставен претре-
сот на тој извештај. 

Член 12 

Новоизбраните пратеници, пред почетокот на 
седницата на Соборот на која се врши верифика-
ција на нивните мандати, своите уверенија за из-
бор му ги предаваат на претседавачот на Соборот. 

Претседавачот на Соборот уверенијата и ги 
предава на Верификационата комисија. 
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Член 13 

Соборот го претресува извештајот на Вери-
фикационата комисија. 

Ако Комисијата не оспорила ниту еден од 
мандатите, гласањето за извештајот се врши це-
лосно. Ако комисијата оспорила некој мандат, пр-
во се гласа за неоспорените мандати, а потоа од-
делно за секој спорен мандат. 

Соборот може да го одложи донесувањето на 
одлуката за верификација на одделен мандат и 
да заклучи претходно да се испита правилноста 
на спроведените избори. Одлагањето на донесува-
ње на одлуката за верификација на одделни ман-
дати не може да биде подолго од два месеца. 

Член 14 

Пратеник, чиј мандат е оспорен или одлу-
ката за верификација на неговиoт мандат е одло-
жена, има право да присуствува на седниците на 
Соборот и да учествува во неговата работа без 
право на одлучување. 

Член 15 

Пратеникот чиј мандат е потврден, а кој не бил 
присутен на седницата на која е извршена вери-
фикацијата на мандатите и е дадена свечена из-
јава, текстот на изјавата го потпишува пред прет-
седателот на Соборот, кој за тоа го известува Со-
борот на неговата наредна седница. 

Член 16 

Верификација на мандатите на членовите на 
Соборот избрани на повторни или дополнителни 
избори врши Соборот по предлог на Мандатно-
имунитетната комисија, согласно со одредбите од 
овој деловник за верификација на мандатите. 

2. Престанување на мандатот на пратениците 

Член 17 

Секој член на Соборот има право да поднесе 
оставка на пратеничката должност. 

Оставката на пратеничката должност му се 
поднесува писмено на претседателот на Собрани-
ето. Пратеникот што поднел оставка има право 
писмено да ги изнесе причините поради кои ја 
поднесува оставката. 

Претседателот на Соборот, откако ќе прими 
оставка на пратеник, што ќе му ја достави прет-
седателот на Собранието, ја упатува за разгледу-
вање до Мандатно-имунитетната комисија на Со-
борот. За поднесената оставка претседателот на 
Соборот го известува Соборот во почетокот на на-
редната седница. 

Член 18 
Мандатно-имунитетната комисија ја разгледу-

ва поднесената оставка на своја седница. На онаа 
седница членот на Соборот може и усно да ја 
образложи својата оставка, ако не ја образложил 
во писмениот поднесок. 

Член 19 

По разгледувањето на поднесената оставка 
Мандатно-имунитетната комисија на Соборот му 
поднесува извештај со свој предлог. 

Член 20 

Мандатно-имунитетната комисија му поднесу-
ва на Соборот извештај за секој друг случај што 
претставува основ за престанување мандат на пра-
теник на Соборот. 

Врз основа на извештајот на Мандатно-иму-
нитетната комисија Соборот го утврдува преста-
нувањето на мандатот на пратеникот на Соборот. 

Член 21 

Одлуката за отповикување се претресува во 
Соборот. Претресот се врши сообразно со одредби-
те за постапката за верификација на пратенич-
ките мандати. 

Врз основа на извештајот на Мандатно-иму-
нитетната комисија, Соборот ја оценува закони-
тоста и правилноста на дејствата во постапката 
за отповикување, ја потврдува или поништува од-
луката за отповикување и за тоа го известува 
претседателот на Собранието. 

Ш. САМОСТОЕН ДЕЛОКРУГ НА СОБОРОТ 

Член 22 

Соборот, во рамките на својот делокруг, само-
стојно претресува прашања и зазема ставови по 
прашања што се однесуваат на состојбата на са-
моуправувањето и развитокот на самоуправните 
односи во областа на стопанството, прашањата во 
врска со извршувањето на законите и другите ак-
ти на Собранието и актите што Соборот само-
стојно ги донесува и другите прашања од заед-
нички интерес за организации на здружениот труд 
и нивните асоцијации, заедници и здруженија од 
стопанството заради усогласување на нивните од-
носи и развивање меѓусебна соработка за оства-
рување на самоуправното спогодување и општес-
твено договарање и за изнаоѓање најцелисходни 
решенија по прашањата од заеднички интерес. 

По овие прашања Соборот има право да им 
дава препораки на организациите од претходниот 
став и на државните органи што дејствуваат во 
стопанството и да донесува заклучоци за состој-
бите во тие области. 

Член 23 

Соборот самостојно ги разгледува и дава ми-
слење за статутите на основните организации на 
здружениот труд во областа на стопанството, кога 
нивното разгледување со Закон е ставено во над-
лежност на Собранието. 

IV. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОБОРОТ 

Член 24 

Соборот за својата работа донесува програма. 
Програмата за работа на Соборот ги содржи 

работите и задачите што треба да се извршат во 
определен период, носителите на извршувањето на 
одделни работи и задачи во соработка на Соборот 
с о другите собори на Собранието; органите, орга-
низациите и службите што се стручни носители 
на извршувањето одделни работи и задачи во ос-
тварувањето на програмата за работа; начинот и 
видовите на соработка со заинтересираните органи 
и организации и општествено-политичките заед-
ници, како и роковите во кои одделни работи и 
задачи треба да се извршат. 

Член 25 

При изготвувањето на програмата Соборот осо-
бено води сметка за работите и задачите што про-
излегуваат од општествените планови и основите 
на политиката што ги утврдило Собранието. 

Член 26 

При изготвувањето на програмата Соборот 
соработува со другите собори на Собранието, Из-
вршниот совет и републичките органи на упра-
вата, општествено-политичките заедници, опште-
ствено-политичкит,е организации, организациите на 
здружениот труд и други самоуправни организа-
ции и нивните асоцијации. 
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Член 27 

При утврдувањето на програмата за работа, 
Соборот ги зема предвид предлозите на: пратени-
ците, претседателството на Собранието, комисиите 
на Собранието, одборите и другите работни тела 
на Соборот, програмите за работа на другите со-
бори, предлозите на Извршниот совет и на ре-
публичките органи на управата, како и предло-
зите на собранијата на општините, општествено-
политичките организации, организациите на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации 
и нивните асоцијации. 

Член 28 

Врз основа на предлозите и иницијативите од 
претходниот член на овој деловник се изготвува 
нацрт-програма за работа на Соборот и му се под-
несува за разгледување на Соборот. 

Откако Соборот на своја седница ќе ја усвои 
нацрт-програмата за работа, се пристапува кон 
изработка на предлог-програма, земајќи ги пред-
вид мислењата и предлозите на членовите на Со-
борот по нацрт-програмата, програмите на други-
те собори на Собранието, Извршниот совет и ре-
публичките органи на управата. 

Член 29 

Врз основа на програмата за работа на Собо-
рот, одборите и другите работни тела на Соборот 
утврдуваат свои програми, односно планови за 
работа. 

Одборите и другите работни тела на Соборот 
во своите програми, односно планови за работа, 
можат да внесуваат и други работи и задачи што 
тие по сопствена иницијатива ќе ги извршат во т,е-
кот на периодот за кој ја донесуваат програмата, 
односно планот. 

V. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ 

Член 30 

Соборот има претседател кој се избира од ре-
дот на членовите на Соборот. 

Член 31 

Претседателот на Соборот: 
— го претставува Соборот, 
— се грижи за организирање на работата на 

Соборот; 
—' покренува иницијатива за претресување од-

делни прашања од делокругот на Соборот на сед-
ници на Соборот и на неговите тела; 

— се грижи за усогласување на работата на 
Соборот со другите собори; 

— соработува и ја усогласува работата на Со-
борот со работата на другите собори на Собра-
нието; 

— ги толкува одредбите на овој Деловник за 
делокругот на одборите и другите тела на Со-
борот, како и другите одредби на овој Деловник 
и ги решава спорните прашања во врска со нив-
ниот делокруг; 

— ја следи работата на одборите и на други-
те тела на Соборот и со претседателите на тие те-
ла се договара за прашањата во врска со рабо-
тата на тие тела; 

— ги потпишува препораките и заклучоците 
на Соборот што Соборот ги донесува самостојно; 

— се грижи за организирање соработка на 
Соборот со собранијата на општините и општестве-
но-политичките и други организации; 

— се грижи за применувањето на овој Де-
ловник ; 

— се грижи за спроведувањето на начелото 
на јавност во работата на Соборот; 

— се грижи за остварувањето на правата на 
членовите на Соборот; 

— врши и други права и должности предви-
дени со Уставот, Деловникот на Собранието и со 
овој деловник. 

Член 32 

Соборот може да има потпретседател што се 
избира од редот на членовите на Соборот. 

Потпретседателот на Соборот го заменува прет-
седателот кога тој е спречен да ја врши својата 
должност или е отсутен. 

VI. ОДБОРИ И ДРУГИ РАБОТНИ ТЕЛА 
НА СОБОРОТ 

Член 33 

За разгледување општи прашања на полити-
ката што ја утврдило Собранието, на предлози за 
донесување закони, нацрти и предлози на закони 
и други општи акти на Собранието, за проучува-
ње и разгледување на други прашања од дело-
кругот на Соборот и за подготвување на работата 
на Соборот, Соборот образува постојани одбори и 
комисии и повремени работни тела. 

Член 34 

Постојаните работни тела можат да се обра-
зуваат и со посебна одлука, а повремените работ-
ни тела и со одлука на Соборот. 

Со одлуката од претходниот став се опреде-
луваат и делокругот, составот и овластувањата на 
работното тело. 

Член 35 

Одредбите за начинот на работата на одбо-
рите се однесуваат и на другите работни тела на 
Соборот, доколку не е поинаку регулирано со овој 
деловник. 

1. Постојани работни тела 

а) Одбори и комисии 

Член 36 

Соборот ги има следниве постојани одбори и 
комисии: 

1. Одбор за општествен план и финансии; 
2. Одбор за индустрија, рударство, градежниш-

тво и сообраќај; 
3. Одбор за земјоделство и шумарство; 
4. Одбор за трговија, угостителство, туризам 

и занаетчиство; 
5. Мандатно-имунитетна комисија. 

Чл,ен 37 

Одборот за општествен план и финансии ги 
проучува и ги претресува претходните материјали 
во врска со подготвувањето на општествените пла-
нови и предлозите на општествените планови, из-
вршувањето на општествените планови, извештаи 
и други материјали за состојбата, развитокот и 
движењето на стопанството, прашања од об-
ласта на кредитната и даночната политика и 
утврдува давачки во вид на придонеси, даноци и 
такси, прашања од областа на финансиите и фи-
нансирањето на општествените потреби, преку 
пресметки, фондови и финансиски планови, проб-
леми на проширената репродукција и остварува-
њето на развитокот на недоволно развиените кра-
ишта и општини и во врска со тоа финансира-
њето на овој развиток, проблеми во областа на оп-
штествениот производ и неговата распределба, 
проблемите на доходот и неговата распределба, 
личните доходи и фондовите во работните орга-
низации, предлог-закони и други акти по рабо-
тите од својот делокруг, и други прашања сврзани 
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со донесувањето и извршувањето на општестве-
ниот план и финансирањето. Одборот предлага 
мерки и решенија за утврдување и извршување 
на политиката за развитокот на стопанството. 

Одборот се состои од претседател и 10 чле-
нови. 

Член 38 

Одборот за индустрија, рударство, градежниш-
тво и сообраќај ги проучува и претресува: раз-
витокот, условите за работењето, состојбата и про-
блемите на индустријата, рударството, градежниш-
твото и сообраќајот, интеграционите процеси, ин-
вестиционата изградба и модернизацијата во об-
ласта на индустријата, рударството, градежниш-
твото и сообраќајот, состојбата и проблемите на 
увозот и извозот; прашања од областа на научно-
истражувачките дејности; прашања на кадрите и 
потребата од кадри и запослување во овие облас-
ти; состојбата и проблемите во областа на опш-
тествено-економските односи, распределбата на до-
ходот, самоуправните односи и друго во индус-
тријата, рударството, градежништвото и сообра-
ќајот, предлог-закони и други акти по работите 
од својот делокруг; и други прашања што се од-
несуваат на унапредувањето на производството и 
производствените процеси. Одборот предлага мер-
ки и решенија за натамошен развиток и унапре-
дување на организацијата на производството и 
стопанисувањето. 

Одборот се состои од претседател и 16 членови. 

Член 39 

Одборот за земјоделство и шумарство ги про-
учува и претресува: развојот, условите за работе-
ње, состојбата и проблемите на земјоделство и 
шумарство; интеграционите процеси, инвестицио-
нјата изградба и модернизацијата во областа на зе-
мјоделството и шумарството; состојбата и пробле-
мите на увозот и извозот во овие области; пра-
шања од областа на научно-иетражувачките деј-
ности; прашања на кадрите и потребата од кадри 
и запослување; состојбата и проблемите во облас-
та на општествено-економските области, расподел-
бата на доходот, самоуправните односи и др. во 
земјоделството и шумарството; прашања од обла-
ста на искористувањето на земјиштето, водата и 
другите природни богатства, прашања сврзани со 
заштита, осигурување и чување на земјиштето, 
добрата, растенијата и животните; предлог-зако-
ни и други акти по работите од својот делокруг 
и други прашања што се однесуваат на унапреду-
вање на производството и производствените про-
цеси во земјоделството и шумарството. Одборот 
предлага мерки и решенија за натамошен разви-
ток -и унапредување на организацијата на произ-
водството и стопанисувањето. 

Одборот се состои од претседател и 11 членови. 

Член 40 

Одборот за трговија, угостителство, туризам и 
занаетчиство ги проучува и претресува: развито-
кот, условите за работење, состојбата и пробле-
мите во- трговијата, угостителството, туризмот и 
занаетчиството, интеграционите процеси, инвести-
ционата изградба и модернизацијата во областа' на 
трговијата, угостителството, туризмот и занаетчис-
твото; состојбата и проблемите на надворешно-тр-
говската размена; прашања од доменот на научно-
истражувачката активност во овие области; пра-
шања на кадрите и потребата од кадри и з а б о -
лување во овие области; состојбата и проблемите 
во областа на општествено-економските односи, 
распределбата на доходот, самоуправните односи 
и др., во трговијата, угостителството, туризмот и 
занаетчиството; предлог-закони и други акти по 
работите од својот делокруг; и други прашања 
што се однесуваат на унапредувањето на проме-
тот на стоки, угостителските, туристичките и за-

наетчиските услуги. Одборот предлага мерки и 
решенија за натамошен развиток и унапредување 
на организацијата и работата во овие области. 

Одборот се состои од претседател и 11 членови. 

Член 41 
Мандатно-имунитетната комисија: 
— ги разгледува изборните акти и ги испи-

тува примените жалби против изборот на одделни 
пратеници и на Соборот му поднесува извештај со 
предлог за потврдување или поништување на пра-
теничките мандати; 

— ги испитува основите за престанување на 
одделен пратенички мандат пред истекот на вре-
мето за кое е избран и на Соборот му поднесува 
извештај; 

— ги претресува сите прашања во врска со 
имунитетот на членовите на Соборот и му подн,е-
сува извештај, а ако Соборот не одржува седница, 
дава одобрение за лишување од слобода и за за-
почнување на постапка, односно за продолжување 
на кривичната постапка против член на Соборот, 
одлучува за воспоставување на правата на члено-
вите на Соборот и му поднесува извештај со пред-
лог. 

Мандатно-имунитетната комисија се состои од 
претседател и четири члена. 

б) Начин на работа на одборите 

Член 42 
Одборите работат на седници. 
Седниците на одборот ги свикува неговиот 

претседател по сопствена иницијатива, или по за-
клучок на одборот, односно Соборот. 

Претседателот на одборот е должен да свика 
седница на одборот и тогаш кога тоа го бара прет-
седателот на Собранието, претседателот на Собо-
рот или една третина од членовите на одборот, 
при што треба да се наведат и образложат праша-
њата кои ќе бидат на дневен ред. 

Ако претседателот на одборот не свика сед-
ница кога бил должен да го стори тоа, седницата 
ја свикува претседателот на Соборот. 

Член 43 
Во случај на спреченост или отсутност на 

претседателот на одборот, претседателот го замену-
ва заменикот на претседателот што го избира од-
борот од редот на своите членови. 

Член 44 
Претседателот на одборот, по правило, пока-

ната за седница со предлогот на дневен ред и ма-
теријалите што ќе се разгледуваат на седницата 
им ги доставува на членовите на одборот најдоц-
на 8 дена пред денот определен за одржување на 
седницата. 

По исклучок, во итни случаи, претседателот 
може да свика седница во покус рок од 8 дена, 
а дневниот ред за таквата седница може да го 
предложи на самата седница 

Член 45 
Претседателот на одборот за свиканата седни-

ца ги известува претседателот на Соборот, Изврш-
ниот совет и претставникот на предлагачот по од-
делните прашања и предлози во рокот од прет-
ходниот член на овој деловник. 

Член 46 
Претседателот на одборот на седницата може 

да повика органи и организации кои се заинте-
ресирани за решавање на прашањата за кои ќе 
се расправа на седницата, како и стручни лица 
кои можат да придонесат за формирање на ми-
слењата и ставовите на одборот. 

Со поканата се доставува и материјалот. 
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Член 47 

Претседателот на одборот ја организира рабо-
тата на одборот. 

Претседателот дава иницијатива за претресу-
вање одделни прашања од делокругот на одборот, 
се грижи за информирањето на членовите на од-
борот за проблемите од неговиот делокруг, сора-
ботува со претседателите на другите тела на Со-
бранието и на соборите и со функционерите во ре-
публичките органи на управата и претставниците 
на соодветните организации при подготвување на 
прашањата што ќе се претресуваат на седницата 
на одборот и врши други работи што се опреде-
лени со овој деловник или со одлуката за фор-
мирање на телото. 

Претседателот на одборот ги потпишува за-
писниците и извештаите од седниците на одборот. 

Претседателот на одборот се грижи за спрове-
дувањето на заклучоците на одборот. 

Член 48 

Дневниот ред на седницата на одборот го пред-
лага претседателот на одборот. 

Претседателот на одборот е должен да ги вне-
се во предлогот на дневниот ред сите прашања 
чие внесување го бара Претседателот на Собра-
нието, Соборот, претседателот на Соборот, Изврш-
ниот совет, член на одборот, друг одбор или дру-
го работно тело на Собоорт. 

Иницијатива за внесување одделни прашања 
во дневниот ред на седницата на одборот можат 
да дадат работните тела на Собранието и работ-
ните тела на другите собори, републичките орга-
ни на управата, општествено-политичките органи-
зации, работните и други организации и граѓани. 

Дневниот ред на седницата го утврдува од-
борот. 

Член 49 

Одборот работи и полноважно одлучува ако 
на седницата присуствуваат мнозинството членови 
на одборот, а своите ставови и мислења ги при-
фаќа со мнозинство гласови од присутните чле-
нови. Во извештајот на одборот се внесуваат и 
издвоените мислења на одделни членови на одбо-
рот при заземањето став по определено прашање, 
кога овие членови бараат тоа да се внесе во из-
вештајот. 

Одборот во својот извештај може да му пред-
ложи на Соборот донесување соодветни заклу-
чоци. 

Член 50 

За прашањата по кои претресот се завршува 
во одборот, претресот може да заврши со прост 
премин на дневен ред или со донесување за-
клучок. 

Член 51 

Одборот разгледува прашања од својот дело-
круг, земајќи ги предвид мислењата од другите 
тела на Собранието и соборите, како и мислења-
та од заинтересираните органи и организации и 
на Соборот му поднесува свој извештај. 

Извештајот на одборот ги содржи сите изне-
сени мислења и предлози по прашањата што ги 
разгледувал и сите можности што доаѓаат пред-
вид за нивното решавање, како и образложение 
за земените ставови, односно мислења и предлози. 

Член 52 

Во врска со прашањето што го разгледувал, 
одборот определува свој известител за седницата 
на Соборот. 

Известителот на одборот, врз основа на заклу-
чокот од одборот или по барање од Соборот, а и 
по свое наоѓањ,е поблиску го запознава Соборот 
со ставовите и мислењата што се заземени по 
прашањето што е разгледувано. 

Известителот на одборот не може да се из-
јаснува за прашања за кои одборот не дал ми-
слење или не зазел став. Ако такво прашање се 
изнесе пред Соборот, известителот може да бара 
Соборот да го одложи претресот на тоа прашање 
додека не го разгледа одборот. Претресот на так-
вото прашање ќе се одложи и ако Соборот фара 
одборот по него да даде свое мислење, односно 
да заземе став. 

Член 53 

За редот на седницата на одборот се грижи 
претседателот на одборот. 

За повреда на редот на седниците претседа-
телот може да ги опомени членот на одборот и 
другите присутни. За повторна повреда на редот 
претседателот изречува опомена која се внесува 
во записникот. 

Член 54 

Во случај кога постои несогласност м,еѓу два 
или повеќе одбори за тоа во чиј делокруг спаѓа 
разгледувањето на определен предлог на акт или 
друго прашање, претседателот на Соборот заедно 
со претседателите на тие одбори ќе го разгледа 
спорното прашање и ќе определи во чиј дело-
круг спаѓа тоа. 

в) Заеднички седници на одборите 

Член 55 

Одборите можат да одржуваат заеднички сед-
ници кога на нивниот дневен ред с,е наоѓаат пра-
шања што спаѓаат во делокруг на два или пове-
ќе одбори, како и други прашања од нивни за-
еднички интерес. 

Член 56 

Заедничките седници на два или повеќе од-
бори ги свикуваат договорно претседателите на од-
борите што ќе одлучат да одржат заедничка сед-
ница. На заедничките седници на одборите може 
да се води само претрес, а гласањето односно из-
јаснувањето се врши посебно. 

На заедничките седници на одборите на Со-
борот претседаваат договорно претседателите. 

2. Усогласување на работата на одборите и на 
другите работни тела 

Член 57 

Ако со предлогот на актот, односно прашање-
то, се опфатени проблеми што спаѓаат во дело-
круг и на други одбори, освен надлежниот, овие 
прашања можат да ги разгледуваат и тие одбори. 

Член 58 

Одборите кои, покрај надлежниот одбор, го 
разгледуваат предлогот на актот, односно праша-
њето, своите мислења и предлози му ги доставу-
ваат на надлежниот одбор пред седницата која ќе 
го разгледува предлогот, односно прашањето. 

Надлежниот одбор е должен да ги разгледа 
и мислењата и предлозите што му ги доставиле 
другите одбори што го разгледувале предлогот на 
актот, односно прашањето и во извештајот што 
му го поднесува на Соборот да ги изнесе нивните 
мислења и да даде свое мислење и по тие пред-
лози. 

VII. СЕДНИЦИ НА СОБОРОТ 

Член 59 

Прашањата од својот делокруг Соборот ги 
претресува на седници. 

Соборот на седниците одлучува со гласање. 
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1. Свикување на седниците 

Член 60 
Седницата на Соборот ја свикува претседате-

лот на Соборот по сопствена иницијатива или врз 
основа на заклучок на Соборот. 

Претседателот на Соборот ќе свика седница 
на Соборот кога тоа го бара претседателот на Со-
бранието, Извршниот совет, работно тело на Со-
борот или најмалку десет членови на Соборот. 

Ако претседателот не свика седница на Со-
борот кога е должен да го стори тоа, седницата 
ќе ја свика претседателот на Собранието или де-
сет членови на Соборот. 

Член 61 
Предлогот на дневниот ред за седница на Со-

борот го подготвува претседателот на Соборот. Се-
кој член на соборот, одборите и другите тела на 
Соборот, Собранието и Извршниот совет можат на 
Соборот да му предлагаат одделни прашања да 
се внесат во предлогот на дневен ред за седница-
та на Соборот. 

Иницијатива за ставање одделно прашање на 
дневен ред на седница на Соборот мож,е да про-
излезе и од републички орган на управата, со-
брание на општина, општествено-политичка орга-
низација, работни и други самоуправни организа-
ции, здруженија, како и од страна на -граѓани. 

Предлогот за внесување одделно прашање во 
дневен ред пред седницата на Соборот се подне-
сува писмено, а на седницата на Соборот може и 
усно. 

Член 62 

Поканата за седница на Соборот треба да им 
биде доставена на сите членови на Соборот и на 
Извршниот совет најдоцна 15 дена пред денот оп-
ределен за одржување на седницата. Со поканата 
се доставува и предлогот на дневен ред со потреб-
ниот материјал по прашањата што се предлагаат 
за дневен ред и записникот од претходната седни-
ца, ако не им се порано доставени. 

Во итни случаи претседателот може да свика 
седница и во покус рок од 15 дена, а дневниот ред 
за ваква седница може да го предложи на самата 
седница. 

Член 63 
За секое прашање од дневниот ред Соборот 

расправа и одлучува на седницата. 
Прашањата што се претресуваат на седници 

на Соборот, претходно се претресуваат на седници 
на соодветните тела на Соборот. 

2. Отворање на седницата и утврдување 
на дневниот ред 

Член 64 
Дневниот ред Соборот го утврдува во почето-

кот на седницата. 
Ако во предлогот на дневниот ред претседа-

телот не внел прашање што го предложил овла-
стен функционер или орган до денот на свикува-
њето на седницата, а предлагачот останува при 
својот предлог, за предлогот се одлучува на сед-
ницата без претрес. 

Член 65 
Одборот на Соборот, пратеник на Соборот и 

Извршниот совет можат и на седницата на Собо-
рот да предложат да се стави на дневен ред опре-
делено прашање кое не трпи одлагање. 

Подносителот на предлогот е должен на сед-
ницата на Соборот да ја образложи итноста на 
предлогот и да ги изнесе причините поради кои 
се бара тоа прашање да се внесе во дневниот ред 
на самата седница. 

Потоа Соборот одлучува за оправданоста од 
внесување на предложеното прашање во дневниот 
ред на седницата без претрес. 

3. Претседавање на седницата и учество 
во работата 

Член бб 

На седницата на Соборот претседава претсе-
дателот на Соборот. 

Во случај на спреченост или отсутност на 
претседателот на Соборот, на седницата на Собо-
рот претседава потпретседателот на Соборот. 

Ако и потпретседателот е спречен или отсутен, 
на седницата се избира еден од членовите на Со-
борот, кој ќе претседава на седницата. Во тој слу-
чај седницата ја отвора член на Соборот најстар 
по години и претседава на неа до изборот на 
член на Соборот, кој понатаму ќе претседава на 
седницата. 

Член 67 

На сед,ницата на Соборот можат да учеству-
ваат без право на одлучување, пратениците од 
другите собори на Собранието, членовите на Из-
вршниот совет и претставници на Извршниот со-
вет; КОИ не се пратеници, кога се претресува пред-
лог на Извршниот совет, функционери што рако-
водат со други републички органи на управата, 
претставници на општините, на општествено-по-
литичките организации, организациите на здру-
жениот труд, научни и други јавни и политички 
работници кои се поканети на седмицата да ги из-
несат своите мислења по определени прашања. 

Републичките секретари и функционери што 
раководат со републички органи на управата имаат 
право да присуствуваат на седниците на Соборот 
и да учествуваат во расправањето кога се претре-
суваат прашања од делокруг на органот со кој 
раководат и кога не се определени за претставни-
ци или повереници на Извршниот совет. 

Член 68 

Во претресот по определено прашање на сед-
ница на Соборот имаат право да учествуваат чле-
новите на други собори, што се определени како 
нивни претставници за да го изнесат мислењето 
или да го образложат амандманот што го поднел 
другиот собор. 

4. Тек на седницата 

Член 69 

Пред отворањето на седницата на Соборот, 
претседателот проверува дали постои потребно мно-
зинство на пратеници за одржување на седни-
цата. 

Претседателот го проверува постоењето на мно-
зинството и во текот на седницата. 

Член на Соборот во текот на седницата може 
да бала претседателот да утврди дали постои мно-
зинство. 

Ако претседателот утврди дека не постои мно-
ЗИНСТВО, седницата се прекинува, односно се од-
ложува. 

Член 70 

Откако ќе ја отвори седницата на Соборот, 
претседателчот ги дава потребните објаснувања во 

врска со работата на седницата и со други прет-
ходни прашања. 

Претседателот го известува Соборот и за тоа 
кој е повикан на седницата на Соборот и кои чле-
нови на Соборот го известиле дека се спречени 
да присуствуваат на седницата. 

Член 71 

По отворањето на седницата се утврдува за-
писникот од претходната седница. 

За основаноста на забелешките Соборот одлу-
чува без претрес. 
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Член 72 

Пред преминувањето на дневниот ред, члено-
вите на Соборот можат да поставуваат пратенич-
ки прашања и да бараат објаснувања и известу-
вања во смисла на одредбите на Деловникот на 
Собранието. 

Пратеничкото прашање на кое не е даден од-
говор на седмицата, се упатува до Извршниот со-
вет, односно функционерот што раководи со ре-
публичкиот орган на управата. 

Соборот може да определи и друго време на 
седницата за поставување пратенички прашања и 
за барање објаснувања и известувања. 

Член 73 

По утврдувањето на дневниот ред се преми-
нува на претрес по одделни прашања, по правило, 
по усвоениот дневен ред. 

На седницата се претресува секое прашање 
од дневниот ред пред да се одлучува за него, ос-
вен во оние случаи кога со Деловникот е опре-
делено да се одлучува без претрес. 

Член 74 

Претресот, по правило, започнува со излагање 
на предлагачот, а паТоа им се дава збор на из-
вестителот на одборот или на друго тело, до кол-
ку тие сакаат и усно да го изнесат ставот на од-
борот или на другото тело. 

Потоа, збор добиваат пратениците и другите 
учесници што се пријавиле за збор. 

Претресот се води се додека има пријавено 
говорници. 

Претресот го заклучува претседателот кога ќе 
утврди дека веќе нема пријавени говорници. 

5. Говори 

Член 75 

Никој не може да зборува на седница пред да 
побара и да добие збор од претседателот. 

Пријавите за збор се поднесуваат писмено или 
усно штом ќе се отвори претресот и можат да се 
поднесуваат до завршувањето на претресот. 

Член 76 

Претседателот им дава збор на членовите на 
Соборот според редот на нивното пријавување за 
збор. 

На член на Соборот што сака да зборува за 
повреда на Деловникот или за повреда на днев-
ниот ред, претседателот му дава збор штом ќе 
побара. Говорот на тој пратеник не може да трае 
подолго од 5 минути. По тој говор претседателот 
е должен да даде објаснување во поглед на по-
вредата на Деловникот, односно утврдениот дне-
вен ред. Ако членот на Соборот не биде задо-
волен од даденото објаснување, за тоа прашање 
се решава на седницата без претрес. 

Член 77 

Говорникот зборува од говорница. 

Член 78 

Претседателот се грижи говорникот да не би-
де попречуван во својот говор и само тој може 
да го опомене или да го прекине во говорот. 

Член 79 

Пријавениот пратеник може да се откаже од 
говорот. 

Пратеникот што ќе се откаже од говорот може 
да го приложи говорот кон стенографските бе-
лешки. 

Член 80 

Говорникот може да говори само за прашање 
што е на дневен ред. 

Ако говорникот се оддалечи од прашањето 
што е на дневен ред, претседателот ќе го повика 
да се придржува кон прашањето што е на днев-
ниот ред. 

Ако говорникот и по предупредувањето не се 
придржува за прашањето што е на дневниот вед, 
претседателот ќе му го одземе зборот. 

6. Одржување на редот 

Член 81 

За одржување на редот на седницата на Со-
борот се грижи претседателот на Соборот. 

Член 82 

За повреда на редот на седницата против пра-
теникот кој го повредува редот може да се из-
речат следниве мерки: опомена, одземање збор и 
отстранување од седницата. 

Изречените мерки се' внесуваат во записникот 
од седницата. 

Член 83 

Опомена ќе му се изрече на пратеник кој со 
своето поведение, со земање збор кога претседа-
телот не му дал збор; со упаѓање во збор на го-
ворник или со слична постапка го нарушува ре-
дот на седницата и одредбите на овој деловник. 
Одземање збор ќе се примени на пратеник на кој 
со својот говор на седницата ги повредува редот 
и одредбите на Деловникот, а на истата седница 
двапати е повикан да се придржува за редот и 
одредбите на Деловникот, 

Мерките опомена и одземање збор ги изре-
чува, претседателот на Соборот. 

Чл,ен 84 

Отстранување од седница ќе се примени на 
пратеник кој не сака да постапи според наред-
бата на претседателот, кога овој му го одзел збо-
рот, или кој на друг начин ја попречува работата 
на седницата, или тешко ги навредува Соборот 
Собранието или пратениците, или се служи со из-
рази што не се во согласност со достоинството на 
Соборот. 

Пратеникот може да биде отстранет само од 
седницата на која го повредил редот. 

Отстранувањето од седницата се применува по 
предлог од претседателот или по предлог од еден 
пратеник кого го поддржуваат најмалку десет 
пратеници. За отстранување од с,едницата се од-
лучува без претрес. 

Пратеникот против кого се предлага отстра-
нување од седница има право да добие збор и да 
даде своја одбрана. Неговиот говор не може да 
трае подолго од десет минути. 

Пратеникот против кого е изречена мерка от-
странување од седницата, е должен веднаш да ја 
напушти салата во која се одржува сед,ницата и 
не може да присуствува на седницата од која е 
отстранет. 

Член 85 

Ако со редовните мерки не може да го одржи 
редот на седницата, претседателот ќе ја прекине 
седницата. 

Член 86 

Претседателот може да нареди од салата во 
која се одржува седницата да се отстрани секој 
граѓанин кој го нарушува редот. 

Ако редот е нарушен во значителна мерка, 
претседателот може да нареди да се отстранат 
сите граѓани. 
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Член 87 

Сите лица кои за времето додека трае седни-
цата се наоѓаат во зградата на Собранието по 
службена должност се должни да ги извршуваат 
налозите на претседателот во поглед на одржува-
њето на редот. 

7. Одлучување 

Член 88 
Соборот одлучува откако ќе го заврши пре-

тресот. 

Член 89 

За одлучување на седница е потребно прису-
ство на мнозинството членови на Соборот. 

АКО претседателот смета дека на седницата 
не присуствуваат доволен број членови на Собо-
рот, ќе нареди прозивање. 

Прозивање се врши ако тоа го побара еден 
пратеник чие барање го поддржуваат најмалку 
пет пратеници. 

Прозивањето го врши секретарот на Соборот. 

Член 97 
Гласањето со кревање рака се врши на тој 

начин што претседателот ги повикува пратеници-
те да се изјаснат кој е за предлогот, кој е против 
предлогот и дали некој се воздржува од гласа-
њето. 

Член 98 

Поименично гласање се врши кога тоа ќе го 
определи претседателот, ако се смета дека е тоа 
потребно за точното утврдување на резултатот од 
гласањето или ако тоа го побара еден пратеник 
кого го поддржуваат најмалку пет членови на Со-
борот. 

Поименичното гласање се врши со прозивање 
на пратениците кои при тоа гласаат со изјасну-
вање „за" или „против" или се воздржуваат од 
гласањето. 

Кога ќе се заврши прозивањето повторно ќе 
се прозиваат пратениците, за кои во списокот не 
е одбележано дека гласале. 

Прозивањето го врши секретарот на Соборот. 

Член 99 

Член 90 

Претресот по прашањето што е на дневен ред 
на седницата на Соборот може да заврши: 

— со прост премин на дневен ред; 
— со донесување заклучок, или 
— со донесување акт. 

Член 91 

По завршувањето на претресот Соборот може 
да заклучи предлогот, односно прашањето, што 
го протресувал да го одложи или да го симне од 
дневен ред, или да го достави за разгледување на 
одбор или друго работно тело. 

Член 92 
Ако по прашањето што го претресува Собо-

рот се предложи Соборот да донесе декларација, 
резолуција, препорака или заклучок, а не е пред-
ложен текстот на декларацијата, резолуцијата, 
препораката односно заклучокот, Соборот може 
пред претресот и во текот на претресот да одлу-
чи да избере комисија која врз основа на мате-
ријалот и претресот ќе му поднесе предлог на 
декларација, резолуција, препорака, односно за-
клучок. 

Комисијата може на Соборот да му поднесе 
и друг предлог до заклучување на претресот. 

Член 93 
Полноважни се одлуките за кои гласало мно-

зинството од присутните пратеници, освен ако со 
Уставот е предвидено одлука да се донесува со по-
себно мнозинство. Секој пратеник има право пред 
гласањето да го образложи својот глас. Образло-
жението не може да трае подолго од пет минути. 

Член 94 
Гласањето, по правило, е јавно. 
Со тајно гласање може да се вршат избори 

и разрешувања на функционерите и телата на Со-
борот, ако Соборот одлучи. 

Член 95 
Пратениците на Соборот гласаат на тој начин 

што се изјаснуваат „за" или „против" предлогот 
или се воздржуваат од гласање. 

Член 96 
Јавното гласање се врши со кревање рака или 

поименично. 

По завршеното гласање претседателот го утвр-
дува резултатот од гласањето и врз основа на тој 
резултат објавува дали предлогот е примен или 
одбиен. 

8. Заклучување на седницата 

Член 100 

По исцрпувањето на дневниот ред, претседа-
телот на Соборот ја заклучува седницата. 

9. Записници и стенографски белешки 

Член 101 

За работата на седницата на Соборот се води 
записник. 

Записникот содржи основни податоци за ра-
ботата на седницата, а особено за предлозите из-
несени на седницата и за заклучоците донесени 
на неа. 

За остварувањето на записникот се грижи се-
кретарот на Соборот. 

Член 102 

Записникот им се упатува на сите членови на 
Соборот веднаш по составувањето, а најдоцна 15 
дена пред денот определен за одржување на на-
редната седница на Соборот. 

Член 103 
Усвоениот записник го потпишуваат претсе-

дателот и секретарот на Соборот. 
За чувањето на оригиналот на записникот од 

седницата на Соборот се грижи секретарот на Со-
борот. 

Член 104 

На седницата на Соборот се водат стенограф-
ски белешки. 

IX. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ИЗБОР 

1. Избор на претседател и потпретседател 
на Соборот 

Член 105 
Предлог кандидатура за избор на претседател 

на Соборот поднесува Комисијата за прашањата 
на изборите и именувањата на Собранието. 

Предлог може да поднесе и група од најмалку 
десет членови на Соборот. 



9 октомври 1971 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 31 - Стр. 545 

Предлог-кандидатурата му се поднесува пис-
мено на претседавачот на Соборот пред почетокот' 
на седницата на која ќе се избира нов претседа-
тел на Соборот. 

Претставникот на подносителот на кандидату-
рата има право на седницата на Соборот да ја об-
разложи предлог-кандидатурата. 

Член 106 
Изборот на претседателот на Соборот, по пра-

вило, се врши со јавно гласање. 
Изборот на претседателот на Соборот се вр-

ши со тајно гласање, ако тоа го побара член на 
Соборот чие барање ќе го поддржат десет чле-
нови на Соборот. 

Член 107 
Јавното гласање се врши со кревање рака 

или поименично, ако тоа го определи претседава-
чот на Соборот или го побара член на Соборот, 
чие барање ќе го поддржат десет членови на Со-
борот. 

Член 108 
Со спроведувањето на изборите раководи прет-

седавачот кому во работата му помагаат двајца 
членови на Соборот избрани на седницата на Со-
борот и секретарот на Соборот. 

Член 109 
Тајното гласање се врши со гласачки лив-

чиња. 
Гласачкото ливче содржи напишани имиња на 

сите предложени кандидати со реден број и по 
оној ред по кој предлозите се поднесени. 

На секое гласачко ливче се става печатот на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Секој член на Соборот добива едно гласачко 
ливче. 

Претседавачот на Соборот, по поделбата на 
гласачките ливчиња, определува потребно време 
за нивното пополнување. 

Член 110 
Членот иза Соборот гласа „за" на тој начин 

што го заокружува редниот број пред името на 
кандидатот за кого гласа. 

Членот на Соборот може да гласа само за 
еден кандидат. 

Пополнетото гласачко ливче членот на Собо-
рот го става во гласачката кутија. 

Член 111 
По завршеното гласање се врши преглед и 

пребројување на гласачките ливчиња заради утвр-
дување на резултатот од гласањето. Резултатот од 
гласањето се утврдува врз основа на прегледаните 
гласачки ливчиња. 

Член 112 
Резултатот од гласањето го објавува претсе-

давачот на Соборот. 
Претседавачот на Соборот објавува колку 

вкупно членови на Соборот гласале, колку од тоа 
гласале за одделни кандидати и колку има нева-
жечки гласачки ливчиња. 

Член 113 
За претседател на Соборот се избира канди-

датот кој добил мнозинство гласови од сите чле-
нови на Соборот. 

Ако ниеден кандидат не добие потребно мно-
зинство гласањето се повторува за истите канди-
дати, ако предлог-кандидатурата не е повлечена, 
како и за новите кандидати што ќе бидат допол-
нително предложени. 

Член 114 
Изборот на потпретседателот на Соборот се 

врши по изборот на претседателот на Соборот. 
Изборот на потпретседателот на Соборот се 

врши по иста постапка како и изборот на претсе-
дателот на Соборот. 

2. Избор на претседател и членови на одборите и 
другите тела на Соборот 

Член 115 
Предлог-кандидатура за избор на претседате-

ли и членови на одборите и другите работни тела, 
на Соборот поднесува Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието. 

Предлог може да поднесе и група од десет 
членови на Соборот. 

Предлог за избор на повремени работни тела 
може да поднесе и претседателот на Соборот. 

Член 116 
Предлозите се поднесуваат во вид на канди-

датска листа. 
Секоја кандидатска листа содржи онолку кан-

дидати колку што според одлуката на Соборот се 
избираат членови на одделен одбор, односно дру-
го работно тело на Соборот. 

На седницата на Соборот за поднесените кан-
дидатски листи се гласа во целина, по оној ред 
по којшто тие се предложени. 

Член 117 
Изборот на претс,едателите и членовите на од-

борите и другите работни тела на Соборот се вр-
ши, по правило, со јавно гласање. 

Јавното гласање се врши со кревање рака. 
Одборот, односно другото работно тело е из-

брано од кандидатската листа што добила мнозин-
ство на гласови на присутните членови на Собо-
рот. 

Член 118 
Изборот на претседателите и членовите на од-

борите и другите работни тела на Соборот се вр-
ши со тајно гласање, ако тоа го побара еден член 
на Соборот, чие барање го поддржуваат десет 
членови на Соборот. 

Тајното гласање се врши по постапка и на 
начин што се утврдени со овој деловник за из-
бор на претседателот на Соборот. 

3. Постапка за разрешување 
Член 119 

' Одредбите на овој деловник што се однесу-
ваат на постапката за избор на претседател и 
потпретседател на Соборот и за избор на прет-
седатели и членови на одборите и другите работ-
ни тела на Соборот, сообразно се применуваат и 
во постапката за разрешување. 

X. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 120 
Со денот на влегувањето во сила на овој де-

ловник престануваат да важат: Деловникот на Сто-
панскиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 23/67), Одлуката за образување на постојани 
одбори на Стопанскиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 23/69) и Одлуката за постап-
ката за верификацијата на мандатите на прате-
ниците на Стопанскиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија од 6 мај 
1969 година. 

Член 121 
Овој деловник влегува во сила со неговото 

донесување, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 03-3135 
23 септември 1971 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Стопанскиот собор 
на Собранието на СРМ, 
Георгиевски Георги, с. р. 
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Огласен дел 
РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 2. П. 1971 го-
дина, рег. бр. 11/70 е запишано следното: Се менува 
фирмата на Заштитната работилница за производ-
ство на метални производи и услуги — Прилеп и 
гласи: Заштитна работилница за запослување на 
инвалидизирани лица -— Прилеп. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-20/1 од 2. П. 1971 година, на работната 
заедница на Заштитната работилница за производ-
ство на метални производи и услуги — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 11/71. (704) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 1. Ш. 1971 
година, рег. бр. 63/6 е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето на Чипуровски Борис, ди-
ректор, за потпишување на Центарот за унапре-
дување на земјоделството — Битола. 

Се овластува за потпишување Чомовски Ми-
хајло, директор, покрај досегашниот потписник 
Таневски Коле, книговодител, да ја потпишува ус-
тановата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 29/71. (720) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 17. Ш. 1971 
година, рег. бр. 76/66, е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на Пе-
тар Чакар, директор на Струшките вечери на пое-
зијата — Струга. 

Се овластува за потпишување Јован Стрезов-
ски, директор на Струшките вечери на поези-
јата — Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 33/71. (730) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 22. III. 1971 
година, рег. бр. 46/66, е запишано следното: Се 
менува фирмата на Матичната библиотека во Би-
тола и гласи: Матична библиотека „Климент Ох-
ридски" — Битола. 

Оваа промена е извршена врз основа на бара-
њето на Матичната библиотека и писмото бр, 9-422 
од 12. Ш. 1963 година, на Собранието на општи-
ната Битола — Отсек за просвета и култура. 

Од Окружниот стопански суд во Битола Ус. 
бр. 35/71. (739) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 602, 
страна 503, книга Ш е запишано следното: Кон 
Основното училиште за возрасни „Кочо Рацин" -
Скопје се присоединува Основното училиште за 
образование на возрасни „Гуро Салај" — Горче 
Петров, согласно со одлуката бр. 123 од 30. IX. 
1969 година, на советот на училиштето „Кочо Ра-
цин" — Скопје и одлуката бр. 45 од 25. IX. 1969 
година, на советот на училиштето „Гуро Салај" —-
Ѓорче Петров, и решението бр. 31873/1 од 26. XI. 
1969 година, за давање согласност за присоеди-
нување на Собранието на општината Скопје. 

По присоединување^ досегашното училиште 
„Гуро Салај" — Горче Петров, ќе работи како под-
рачен центар на училиштето „Кочо Рацин" — 
Скопје под фирма: Основно училиште за возрасни 
„Кочо Рацин" — Скопје — Организација на здру-
жен труд, без својство на правно лице — Подра-
чен центар „Гуро Салај" — Горче Петров. 

Предметот на работењето на подрачниот цен-
тар е дејноста на досегашното училиште. 

Раководител на Центарот е Чакмакова Перка. 

Подрачниот центар е основан со присоедину-
вање на Основното училиште за образование на 
возрасни „Ѓуро Салај" — Ѓорче Петров, кон Ос-
новното училиште за возрасни „Кочо Рацин" — 
Скопје, согласно со наведената документација. 

Подрачниот центар ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, матичната установа. 

Се брише од регистарот на установите од рег. 
бр. 665, страна 803, книга Ш, Основното училиш-
те за образование на возрасни „Ѓуро Салај" — 
Ѓорче Петров, поради соединување кон Основното 
училиште за возрасни „Кочо Рацин" — Скопје, 
согласно со одлуката бр. 03-1 од 7. I. 1971 година, 
на училиштето „Ѓуро Салај" — Ѓорче П,етров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 5 и 6 од 12. IV. 1971 година. (751) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 519, 
страна 121, книга Ш е запишано следното: Досе-
гашниот в. д, директор на Основното осумгодишно 
училиште „Ристо Ристовски" од село Долно Косо-
врасти, Дебарско, Фидановски Ламбе, со решени-
ето бр. 03-69/1 од 15. Ш. 1970 година, е назначен 
за директор кој ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува училиштето, сметано од 25. Ш. 1970 г. 

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

бр. 36/70 од 5. IV. 1971 година. (753) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 608, 
страна 535, книга Ш е запишано следното: Досе-
гашниот в. д. директор на централното основно 
училиште „Единство" — Македонски Брод, Стоја-
новски Тасев Ратко, со одлуката бр. 02-276/1 од 
15. VII. 1970 година, на советот на работната заед-
ница, од одржаната седница на 23. УШ. 1970 го-
дина. 

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

бр. 107/70 од 14. IV. 1971 година. (754) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 638, 
страна 681, книга Ш е запишано следното: Инфор-
мативниот културно-образовен центар „Кочо Ра-
цин" — Кичево е конституиран на 26. IX. 1969 го-
дина, согласно со записникот од одржаната сед-
ница на советот на работната заедница на 26. IX. 
1969 година. За претседател на советот на работната 
заедница е избран Мане Петковски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 114/69 од 14. IV. 1971 година. (755) 

. Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 612, 
страна 553, книга Ш е запишано следното: Досе-
гашниот в. д, директор на Ветеринарната станица 
„Скопје" — Драчево Методија Михаилов, со ре-
шението бр. 109 од 24. IV. 1970 година, на Советот 
на работната заедница е назначен за директор кој 
истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, со стариот ре-
гистриран потписник Милорад ѓорѓиовски, сметко-
водител-благајник, сметано од 11. V. 1970 година. 

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

бр. 59/70 од 9. IV. 1971 година. (756) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 503, 
страна 51, книга Ш е запишано следното: На до-
сегашниот директор на Медицинскиот центар — 
Кичево, Методија Гаврилоски, му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи ,е разрешен од дол-
жност. 

За директор на Медицинскиот центар — Ки-
чево е назначен д-р Јован Антоски, кој установата 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
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ниците на овластувањето, со стариот регистриран 
потписник Трајче Цапески, шеф на сметководство-
то, сметано од 22. IV. 1971 година. 

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

47 од 26. IV. 1971 година. (867) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 609, стра-
на 539, книга Ш е запишано следното: Досегаш-
ната фирма на Здравствената станица — Ростуша 
се менува и согласно со одлуката на советот бр. 
01-102 од 10. IV. 1971 година ќе гласи: Здравствен 
дом — Ростуше. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 46 од 29. IV. 1971 година. (892) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 509, 
страна 75, книга Ш е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Високата музичка шко-
ла — Скопје, Властимир Николовски, директор, 
му престанува правото за потпишување, бидејќи 
е разрешен од должност. 

За в. д. директор на Високата музичка школа 
во Скопје, е назначен Томислав Зографски, до-
цент, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со 
новоназначениот потписник Предраг Радовановић 
дипломиран правник — секретар и стариот реги-
стриран потписник Бранко Цветковиќ, предавач — 
претседател на работната заедница. 

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

бр. 85/70 од 26. IX. 1971 година. (893) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 301, 
страна 233, книга П е запишано следното: Досе-
гашната фирма на Установата за дневен престој 
на деца од предшколска возраст „Боца Иванова" 
—- Скопје се менува и согласно со одлуката бр. 
371/1 од 23. ХП. 1969 година, на Советот на уста-
новата и решението бр. 07-690 од 15. VI. 1980.го-
дина, ќе гласи: Комбинирана детска установа „Бо-
ца Иванова" -— Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 37 од 14. IV. 1971 година. (894) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 337, 
страна 383, книга П е запишано следното: На до-
сегашниот директор на Основното училиште „Ли-
рија" село Жеровјане Минуши Реџеп, му преста-
нува правото за потпишување, бидејќи е разрешен 
од должност. 

За директор на Основното училиште „Лирија", 
село Жеровјане, Тетовско е назначен Дервиши 
Гафур, кој истото ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со 
стариот регистриран потписник Аврамовски Си-
лјанов Климентија, благајник-секретар, сметано од 
30. VI. 1970 година. 

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

бр. 89/70 од 6. V. 1971 година. (897) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 3, стра-
на 863, книга Ш е запишано лседното: Управата 
за национални паркови и ловишта — Скопје, со-
гласно со одлуката бр. 02-2/7 од 9. П. 1971 го-
бр. 12-8580, с?д 24. Ш. 1971 година, на инспекци-
јана, на советот на управата и уверението Уп. 
ската служба на Собранието на град Скопје се 
преселува од ул. „11 октомври" бр. 37, на ул. „Цве-
тан Димов", барака бр. 15 Бутел П — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 41/10. V. 1971 год. (952) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 13. IV. 1971 
година, рег. бр. 47/65, е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на 
Атанас Каневче, благајник на Радио-студио — Би-
тола. 

Се овластува за потпишување Смиљана Здрав-
а в а , благајник, покрај досегашниот потписник 
Ристо Невановски, директор на установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 37/71. (975) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 23. IV. 1971 
година, рег. бр. 94/66 е запишано следното: Му 
престанува овластувањето на Исмаил Тефик Ис-
маил, директор, на Основното училиште „Никола 
Тесла" — Битола. 

Се овластува Сулејман Шахе, директор, и Ше-
керџи Нехат, заменик директор, покрај досегаш-
ната Стојановска Слободанка, секретар-режисер, 
да го потпишува училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 38/71. (976) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 26. IV. 1971 
година, рег. бр. 3/66, е запишано следното: Досе-
гашниот директор Кокиновски Веле се менува. За 
директор е поставен Ковачки Петар. 

Се овластува за потпишување Ковачки П,етар 
- директор и досегашниот потписник Ковановски 
Веле, наставник на Централното основно училиш-
те „Даме Груев" село Смилево, Демир Хисар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 39/71. (977) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 26. IV. 1971 
година, рег. бр. 6/66 е запишано следното: Се ме-
нува фирмата на Домот на Културата „Моша Пи-
јаде" — Охрид и гласи: Дом на култура „Глигор 
Прличев", со седиште во Охрид. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 01-28/1 од 30. I. 1971 година, од работната 
заедница на Домот на културата „Моша Пијаде" 
— Охрид и согласноста бр. 01-2114 од 7. IV. 1971 
година на Собранието на општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 40/71. (978) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 210, 
страна 1065, книга I е запишано следното: Досе-
гашниот директор на Здравствениот дом — Крива 
Паланка. Стојан Бошко Дејановски, е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпи-
шување. 

За в. д. директор на Здравствениот дом — 
Крива Паланка е назначен Стојмир Коста Цвет-
ковски, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со 
старите регистрирани потписници и тоа: Ванчо 
Новковски, помошник управник и Страшко Ди-
митровски, в. д. шеф на сметководството, сметано 
од 7. VIII. 1970 година. 

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

бр. 113/70 од 20. V. 1971 година. (1038) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 677, 
страна 867, книга Ш е запишано следното: Досе-
гашната фирма на Здравствениот дом — Гевгелија, 
согласно со одлуката бр. 359 од 23. IV. 1971 го-
дина, на советот на домот се менува и гласи: Ме-
дицински центар — Гевгелија, ул. „Слободан Ми-
тров — Данко" б.б. Досегашниот предмет на ра-
бота на установата, согласно со гореназначената 
одлука се проширува и со следните дејности: 

— општа медицина; 
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— диспанзерска дејност; 
— хигиено-епидемиолошка, патронажната, за-

боздравствената и лабораториска; 
— снабдување со лекарства, крв и крвни, де-

ривати и санитетски материјали; 
— лекување на хируршки, интерни, детски и 

женски болести и породувања, лекување на бо-
лести на очи, уво, нос, грло и нервни заболувања; 

— рендгенска дијагностика; 
— физикална терапија и медицинска рехаби-

литација; 
— вршење на здравствена дејност преку ис-

турена здравствена станица и здравствени пунк-
тови на терен. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 55 од 20. V. 1971 година. (1037) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 148, 
страна 812, книга I е запишано следното: На до-
сегашниот в. д. директор на Основното училиште 
„Браќа Миладиновци" — Скопје, Лазарова Елена, 
му престанува правото за потпишување поради 
разрешување од должност, сметано од 30. IV. 1971 
година, согласно со одлуката бр. 163 од 29. IV. 
1971 година, на ' советот. 

За директор на Основното училиште „Браќа 
Миладиновци" — Скопје, сметано од 1. V. 1971 
година, се именува Ачковски Александар, согласно 
со решението бр. 164 од 29. IV. 1971 година, на 
советот, кој училиштето ќ,е го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластување-
то, заедно со досегашниот потписник Делиновска 
Маргарита. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 56 од 26. V. 1971 год. (1042) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 286, 
страна 173, книга П е запишано следното: На досе-
гашниот потписник Борис Стефанов, сметководи-
тел на Зоолошката градина, Скопје, му престанува 
правото за потпишување, бидејќи е распределен 
на друго работно место. 

За нов ПОТПИСНИК на Зоолошката градина -
Скопје е назначена Вера Алексова, сметководи-
тел, ;која Зоолошката градина ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, со стариот регистриран потписник Заби-
јакин Владимир, директор, сметано од 2. VI. 1969 
година. 

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

бр. 61/69 од 24. V. 1971 г. (1043) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 132, 
страна 750, книга I е запишан под име: Студент-
ски центар — Скопје — Организација на здружен 
труд, без својство на правно лице — Ресторан 
во Скопје, населба Педагошка академија. Предмет 
на работењето на ресторанот е продажба на бурек, 
кифли, слатки, кафе, месни производи, колбаси, 
риби, конзерви, јајца, шкембе-чорба и др. 

Ресторанот е основан од Советот на работната 
заедница со одлуката бр. 01-843/11 од 18. VП. 1970 
година, од одржаната седница на 14. VП. 1970 год. 

Раководител на ресторанот е Тасе Стефанов-
ски. 

Ресторанот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето — Цен-
тарот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 117/70 од 5. V. 1971 година. (884) 

Окружниот стопански суд во Скопј,е објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 132, 
страна 750, книга I е запишано под име: Студент-
ски центар — Скопје — Организација на здру-
жен труд, без својство на правно лице — Бифе 
број 10, во Скопје, Градски камп. Предмет на ра-
ботењето на бифето е точење на алкохолни и без-

алкохолни пијалоци, готови производи и тоа: бу-
рек, кифли, слатки, месни производи, колбаси, 
риби, конзерви, јајца, шкембе-чорба и др. 

Бифето е основано од советот на работната 
заедница со одлуката бр. 01-843/1 од одржаната 
седница, на 18. VП. 1970 година. 

Раководители на бифето се Илија Николов и 
Миле Манасиевски. 

Бифето број 10 во Скопје, ул. „Градски камп", 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето — Центарот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 118/70 од 5. V. 1971 година, (885) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 132, 
страна 750, книга I е запишано под име: Студент-
ски центар — Скопје — Организација на здружен 
труд, без својство на правно лице — Бифе број 4, 
во Скопје, населба Педагошка академија. Предмет 
на работењето на бифето е точење на алкохолни 
и безалкохолни пијалоци, готови производи и тоа: 
бурек, кифли, слатки, месни производи, колбаси, 
риби, конзерви, јајца, шкембе-чорба и др. 

Бифето ,е основано од советот на работната 
заедница, со одлуката бр. 01-843/3 од 18. VП. 1970 
година, од одржаната седница на 14. VП. 1970 го-
дина. 

Раководители на бифето се Никола Велјанос-
ки и Доцка Божиноска, (на смени). 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 120/70 од 5. V. 1971 година. (886) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 132, 
страна 750, книга I ,е запишано под име: Студент-
ски центар — Скопје — Организација на здружен 
труд, без својство на правно лице — Бифе во 
Скопје, Студентски дом „Кузман Јосифовски — 
Питу" б. б. Предмет на работењето на бифето е 
точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
готови производи и тоа: бурек, кифли, слатки, ка-
фе, м,есни производи, колбаси, риба конзерви, јај-
ца, шкембе-чорба и др. 

Бифето е основано од советот на работната 
заедница со одлуката бр. 01-843/9 од 18. VП. 1970 
година, од одржаната седница на 14. VП. 1970 го-
дина. 

Раководители на бифето на смени се Радмила 
Ефремова и Митра Аврамовска. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус, 
бр. 12,1/70 од 5. V. 1971 година. (887) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 132, 
страна 752, книга I е запишано под име: Студент-
ски центар — Скопје — Организација на здру-
жен труд, без својство на правно лице, Бифе број 
9, во Скопје, населба „Медицинар". Предмет на 
работењето на бифето е точење на алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, готови производи и тоа: 
бурек, кифли, слатки, месни производи, колбаси, 
риби, конзерви, јајца, шкембе-чорба и друго. 

Бифето е основано од советот на работната 
заедница, со одлуката бр. 01-843/2 од 18. VП. 1970 
година, од одржанатас едница на 14. VП. 1970 г. 

Раководител на бифето, на смени се Даница 
Делова и Стево Димовски. 

Бифето ќ,е го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето — Цен-
тарот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 123/70 од 5. V. 1971 година. (888) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите рег. бр. 132, 
страна 752, книга I е запишано под име: Студент-
ски центар — Скопје — Бифе број 12, во Скопје, 
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Новинско-издавачко претпријатие „Нова Македо-
нија" — Скопје. Предмет на работењето на бифето 
е продажба на готови јадења, бурек, кифли, слат-
ки, нафе, месни производи, колбаси, риби, кон-
зерви, јајца, шкембе-чорба и друго. 

Бифето е основано од советот на работната 
за,едница со одлуката бр. 01-843/4 од 18. УП. 1970 
година, од одржаната седница на 14. УП. 1970 
година. 

Раководител на бифето е Миленковска Гера-
симка. 

Бифето број 12, во Скопје ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува центарот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 124/70 од 4. V. 1971 година. (889) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 132, 
страна 752, книга I е запишано под име: Студент-
ски центар — Скопје — Организација на здружен 
труд, без својство на правно лице — Бифе во 
Скопје, Технички факултет. Предмет на работе-
њето на бифето е точење на алкохолни и безал-
кохолни пијалоци, готови производи и тоа: бурек, 
кифли, слатки, кафе, месни производи, колбаси, 
риби, конзерви, јајца, шк,ембе-чорба и др. 

Бифето е основано од советот на работната 
заедница, со одлуката бр. 01-843/13 од 18. УП. 1970 
година, на одржаната седница, од 14. УП. 1970 
година. 

Раководители на бифето се Миле Манасиевски 
и Јанка Николаиду. 

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува, — Центарот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 125/70 од 5. V. 1971 година. (890) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, р,ег. бр. 676, 
страна 859, книга Ш е запишано под име: Биро 
за урбанизам — Титов Велес. Предмет на работе-
њето на бирото е разработка на основните урба-
нистички решенија, со разработка на план за ре-
ализација, нивелациони планови, парцелација на 
земјиштето, изработка на идејни проекти и про-
екти за реализација на водовод, канализација, 
улици и сообраќајници во градот, проектирање ви-
сока и ниска градба, за потребите на Општинското 
собрание и неговите фондови, и друго. 

Бирото е основано од Собранието на општи-
ната Титов Велес, со решението бр. 5916/1 од 11. 
ХП. 1968 година. 

Директор на бирото е Васил Најдов, дипломи-
ран инженер. 

Бирото за урбанизам — Титов Велес, ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во граници-
те на овластувањето: Васил Најдов, дипломиран 
инженер, шеф на бирото и Јанев Дончо, книгово-
дител. ј 

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

бр. 93/70 од 4. V. 1971 година. (891) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 463, 
страна 899, книга П е запишано следното: Завод 
за социјална заштита — прашања на СРМ — Ско-
пје, согласно со одлуката на работната заедница 
од 5. V. 1971 година, се менува и ќе гласи: Репуб-
лички завод за социјални прашања — Скопје. 

На потписниците на Заводот, Арсова Ленче, 
директор и Крстиќ Катица, сметкополагач, смета-
но од 1. I. 1966 година, им престанува правото за 
потпишување, поради разрешување од должност, 
согласно со решението бр. 01-4/1 од 10. ХП. 1965 
година, на Советот на работната заедница. 

За директор на Републичкиот завод за со-
цијални прашања — Скопје се именува, сметано 
од 1. IX. 1966 година, Алојз Пипан, согласно со 
решението бр. 01-194, од 27. УШ. 1966 година, кој 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-

ниците на овластувањето, заедно со новите пот-
писници Тасевска Благородна и Шукарова Љу-
бинка. 

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

бр. 51 од 12. V. 1971 година. (950) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 677, 
страна 867, книга Н1 е запишана пререгистраци-
јата под име: Здравствен дом — Гевгелија. Пред-
мет на работењето на здравствениот дом е леку-
вање на болни. 

Здравствениот дом е основан од Собранието 
на општината — Гевгелија, со решението бр. 
02-3415/1 од 7. У1П. 1964 година. 

На потписниците на Здравствениот дом — Гев-
гелија д-р Александар Сингер, директор и Митро-
ва Пројка, книговодител, им престанува правото 
за потпишување поради разрешување од долж-
ност. 

За нов директор на Здравствениот дом — Гев-
гелија се именува д-р Владо Попов, кој установа-
та ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на своето овластување, согласно со ре-
шението бр. 241 од 20. IV. 1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 54 од 20. V. 1971 година. (1036) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 678, 
страна 871, книга III е запишана под име: Виша 
школа за цестовен сообраќај —Загреб — Органи-
зација на здружен труд, без својство на правно 
лице, со посебна жиро-сметка — Центар за вон-
редни студии — Скопје, при Деловното здруже-
ние на претпријатието „Македонија-транспорт" — 
Скопје, во просториите на Автосообраќајниот цен-
тар. Предмет на работењето на Центарот е да 
осигура и да овозможи упис на кандидати на те-
риторијата на СР Македонија кои ги исполну-
ваат условите за запишување спор,ед одредбите и 
статутот на школата; да осигура изведување на 
сите потребни форми на настава и испити, и да 
им помогне на вонредните студенти во совладу-
вањето на наставниот програм на Школата, спо-
ред одредбите на статутот и одлуките на работна-
та заедница на Школата; да им осигура на вонред-
ните студенти — слушатели на наставата, орга-
низирање настава и помош во остварувањето, на 
сите права, кои им припаѓаат според статутот на 
Школата. 

Раководител на Центарот е Нечевски Коста, 
директор на Деловното здружение „Македонија-
транспорт" — Скопје. 

Центарот е основан од Вишата школа за цес-
товен сообраќај — Загреб, со одлуката бр. 52/2 
од 25. IX. 1970 година. 

Центарот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето од пот-
писниците на Деловното здружение „Македонија 
Транспорт" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 39 од 31. V. 1971 година. (1089) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 389, 
страна 601, книга П е запишано следното: На ди-
ректорот Селим Хилат, на Основното училиште 
„Тефејуз" — Скопје, сметано од 31. ХП. 1969 го-
дина, му престанува правото за потпишување, по-
ради разрешување од должност, согласно со ре-
шението на сов,етот бр. 366 од 8. ХП. 1969 година, 

За директор на Основното училиште „Тефе-
јуз" — Скопје, сметано од 1. П. 1971 година, се 
именува Ариф Аго, кој училиштето ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
своето овластување, согласно со решението бр. 375 
од 14. I. 1971 година, на советот заедно со ста-
риот потписник Матиќ Нада, секретар, сметково-
дител. 
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Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 42 од 28. V. 1971 година. (1092) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 132, 
страна 752, книга I е запишан под назив: Сту-
дентски центар — Скопје — Киоск број 11 во 
Скопје, ул. „Иван Милутиновиќ" б. б. Предм,ет на 
работењето на КИОСКОТ е промет на мало со пре-
хранбени продукти и безалкохолни пијалоци. 

Киоскот е основан од советот на работната за-
едница, со одлуката бр. 01-843/12 од 18. УП. 1970 
година од одржаната седница на 14. УП. 1970 
година. 

Раководители на смени се Силјановска Спасија 
и Вера Игњатовиќ. 

К И О С К О Т ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Студентскиот центар — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 116/70 од 31. V. 1971 година. (1135) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 132, 
страна 752, книга I е запишано под назив: Сту-
дентски центар — Скопје — Организација на здру-
жен труд, без својство на правно лице — Бифе 
број 2 во Скопје, Дом „Стив Наумов". Предмет на 
работењ,ето на бифето е скара — послужување 
со алкохолни и безалкохолни пијалоци и едно-
ставни студени јадења и слатки. 

Бифето го основал советот на работната за-
едница со одлуката бр. 01-843/8 од 18. УП. 1970 
година од одржаната седница на 14. УЛ. 1970 год. 

Раководители на смени се Босилка Петровска 
и Славка Л акорд ова. 

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Студентскиот центар — Скопје, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 122/70 од 31. V. 1971 година. (1136) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 132, 
страна 875, книга Ш е запишан под назив: Сту-
дентски центар — Скопје — Организација на здру-
жен труд, без својство на правно лице — Ресторан 
во Скопје, Дом „Стив Наумов". Предмет на рабо-
тењето на ресторанот е исхрана на студенти со 
самопослужување — служење со: готови јадења, 
пиво и безалкохолни пијалоци и слатки. 

Ресторанот е основан од советот на работната 
заедница со одлуката бр. 01-843/11 од 18. УЛ. 1970 
година, од одржаната седница на 14. УЛ. 1970 го-
дина. 

Раководител на ресторанот е Вера Петрова. 
Ресторанот ќ;е го потпишува, задолжува и раз-

должува Центарот. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 126/70 од 31. V. 1971 година. (1137) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 679, 
страна 879, книга Ш е запишано под назив: Ос-
новно училиште „Вера Циривири-Трена" — Скопје, 
ул. „758" бб, населба Карпош" П. Предмет на ра-
ботењето на училиштето е просветна дејност. 

Директор на училиштето е Георгиевски Раде. 
Основното училиште е основано од Народниот 

одбор на Општината Идадија на 60-тата седница 
на Општинскиот собор и 62-та седница на произ-
водителите, со решението бр. 20307 од 3. ХП. 1962 
година. 

Училиштето ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат Георгиевски Раде, директор, и Ар-
сова Добрила. 

Обврската пред банката е со два потписа — 
колективно. 

Од Окружниот стопански сул во Скопје, Ус. 
бр. 67 од 17. VI. 1971 год,ина. (1138) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Диплома за завршен испит електро техничар, 
издадена од ЕМУЦ — Скопје на име Санде Си-
моновски, Скопје. (759) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Оливера Ристеска, Скопје. (760) 

Здравствена легитимација изд,адена од ЗСО — 
Скопје на име Младенка Соколевска, Скопје. (761) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Крстевска, Скопј,е. (762) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Вечерно основно училиште „Наум Ох-
ридски" — с. Булачани — Скопско на име Ратко 
И. Костовски, Скопје. (763) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајан Талески, Скопје. (764) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Трајче Младеновски, Скопје. (765) 

Воена книшка издадена од Сомбор на име Ва-
сил Стојанов, Скопје. (766) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шакир Салијај, Скопје. (768) 

Работна книшка издадена од Собрание на оп-
штината „Кале" — Скопје на име Ѓорги Насков, 
Скопје. (769) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ирфан Мусли, Скопје. (770) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Михајло Радуновиќ, Скопје. (771) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ката Бошкова, Скопје. (772) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко Стојковски, Скопје. (773) 

Оружен лист бр. 2187, издаден од ОВР — 
Скопје на име Борис Велковски, Скопје. (774) 

Ученичка книшка издадена од Осмолетката 
„Цветан Димов" — Скопје на име Александар 
Трајчески, Скопје. (775) 

Свидетелство бр. 16321/60, за квалификуван 
работник-машинист издадено од Собранието на 
општината „И д ади ја" — Скопје на име Благоја 
Алексов, Скопје. (779) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радмила Мазневска, Скопје. (780) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цвета Накоска, Скопје. (781) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јаким Петровски, Скопје. (782) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Розика Ѓорчевска, Скопје. (783) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димче Лешниковски, Скопје. (784) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Родна Ѓоргиевска, Скопје. (785) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мито Спасовски, Скопје. (786) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нухи Љама, Скопје. (787) 

Ученичка книшка за завршено III одделение, 
издадена од Осмолетката „Браќа Миладиновци" 
с. Миладиновци на име Славе Додевски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Супхи Бајрами, Скопје. (789) 

Воена книшка издадена од Цетиње на име 
Видак Сјеклоча, Скопје. (790) 

Индекс бр. 13684 издаден од Филозофскиот 
факултет — Скопје на име Вангелина Попова, 
Скопје. (791) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трена Николова, Скопје. (792) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мико Дуковски, Скопје. (793) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гајни Џика, Скопје. (794) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Катерина Аницин, Скопје. (795) 

Воена книшка издадена од Ѓаково на име Во-
ислав Коменовски, Скопје. (796) 

Работна книшка издадена од Собранието на 
општината „Кисела Вода" — Скопје на име Васе 
Аврамовски, Скопје. (797) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Олгица Арсовска, Скопје. (798) 

Индекс бр. 3458/а, издаден од Електро-машин-
ски факултет — оддел, ,електро — Скопје на име 
Георги Д. Ковачев, Скопје. (799) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Виолета Кировска, Скопје. (800) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џеват Јусуф, Скопје. (801) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Скопје на име Адем Рамадани, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Томислав Величковски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ново Ѓонески, Скопје. (804) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Блага Талева, ул. „Романија" бр. 
49, Битола. (805) 

Индекс бр. 2617, издаден од Педагошката ака-
демија — Битола на име Димко Ивановски, ул. „А. 
Славејко" бр. 120, Прилеп. (807) 

Индекс бр. 2646, издаден од Педагошката ака-
демија — Битола на име Стојан Симоновски, с. 
Одрено, Кр. Паланка. (808) 

Свидетелство бр. 109/20 за завршено VIII одде-
ление, издадено од Централното основно училиш-
те „Мирче Ацев" — с. Локвица на име Благоја 
Рујанески, с. Крапа, М. Брод. (809) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Централното основно училиште „Един-
ство" М. Брод на име Зоре Митрески, М. Брод. 

Работна книшка на име Димче Николовски, 
ул. „Преспа" бр. 46а3 Битола. (811) 

Здравств,ена легитимација на име Божана Р. 
Славковска, ул. „Петра" бр. 1, Тетово. (815) 

Свидетелство за завршено индустриско учи-
лиште на име Петре Пасоски, ул. „Белчица" бр. 
62, Гостивар. (816) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Усеин Усеиновски, ул. „Кајмакча-
ланска" бр. 6, Битола. (818) 

Уверение за стручно оспособување на име Цо-
не Митревски, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 19, Би-
тола. (819) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Блага Ило Ангелеска, ул. „Борка 
Медарот" бр. 16, Прилеп. (820) 

Уверение бр. 18, гл. книга 219/П, издадено од 
Работничкиот универзитет — Т. Велес на име Дра-
ган М. Тодоров, ул. „Васил Ѓоргов" бр. 6а, Т. Ве-
лес. (822) 

Свидетелство бр. 17 на име Миодраг Јорда-
нов, ул. „Ј. Чучук" бр. 88, Т. Велес. (823) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зеќир Мелкија Сулејмани, с. Ново Село П, Тетово. 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Мирче Матоски, с. Раотинце, Тетово. (826) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Тетово на име Зеќирија Бафтијари. 
с. Желино, Тетово. (827) 

Свидетелство на име Стојче Стеванови, с. 
Крушејца, Прилеп. (829) 

Здравствена легитимација на име Панта К. 
Велков, ул. „Боге Николов" бр. 40, Т. Велес. (830) 

Свидетелство од матура на име Марија Б. Џид-
рова, ул. „Тошо Арсов" бр. 6, Кочани. (831) 

Возачка дозвола бр. 887, издадена од ОВР — 
Тетово на име" Драгица Атанасова, с. Лешок, Те-
тово. (833) 

Свидетелство за VIII одделение на име Благоја 
Војноски, с. Милетино, Тетово. (835) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4763, 
издадена од ЗСО — Тетово на име Исмет Џелили, 
с. Дол. Лешница, Тетово. (836) 
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Работна книшка на име Кирил Трпков, буле-
вар „1 мај" бр. 39, Битола. (837) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Грозда Рај ковска, ул. „Дебарска" 
бр. 106, Битола. (838) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Павле Митревски, с. Пештани, Прилеп. (839) 

Свидетелство на име Николина Николова, ул. 
„Хр. Ботев" бр. 20, Т. Велес. (840) 

Ученичка книшка од VI одделение на име 
Јагода Димитровска, ул. „Борис Кидрич" бр. 149, 
Гостивар. (841) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Наталија Самоковлија, Скопје. (843) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јованка Исаковиќ, Скопје. (844) 

Индекс бр. 4889 издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Мирољуб Јовановиќ, Ско-
пје. (845) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Велибор Царовски, Скопје. (846) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Афис, Сами, Авни, Ејуп и Идајете 
Рецепи, Скопје. (847) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Велика Думовска, Скопје. (848) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вимка Никанчевска, Скопје. (849) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Иванов, Скопје. (850) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Рамија и Сузана Дурмишови, Ско-
пје. (851) 

Работна книшка издадена од Собранието на 
општината — И д ади ја — Скопје на име Алексан-
дар Заболотни, Скопје. (852) 

Индекс бр. 11853, издаден од Економски фа-
култет — Скопје на име Славко Неловски, Ско-
пје. (853) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Струмка Велинова, Скопје. (854) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирвета Амет, Скопје. (855) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар Винаров, Скопје. (856) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Давчева, Скопје. (857) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Зеф Љуш Марку" — Скопј,е на име 
Екрем Бафтиу, Скопје. (858) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ајет Суља, Скопје. (859) 

Работна книшка издадена од Собранието на 
општината Кисела Вода — Скопје на име Ната 
Јовановиќ, Скопје. (861) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Оливера Шилиновска, Скопје. (862) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Вецко Крстевски, Скопје. (863) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Кр. Паланка на име Лилјана Јовановска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Шуплиновски, Скопје. (865) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Андон Стефановски, Скопје. (866) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Љубљана на име Јожефа Даљевиќ, Скопје. (867) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко Божиновски, Скопје. (868) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Панда Стефковска, Скопје. (869) 

Свидетелство бр. 18/88, за квалификуван ра-
ботник-молер, издадено од Собранието на општи-
ната „Кале" — Скопје на име Спасе Стојковски, 
Скопје. (870) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Перса Аврамовска, Скопје. (871) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ивица Прибожич, Скопје. (872) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Работната заедница при ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧ-
КАТА УСЛУЖНА ЗАДРУГА „ТЕХНИКА" во Ско-
пје, согласно со членот 35 од Статутот на задру-
гата и членот 13 од Правилникот за работни одно-
си го објавува следниот 

К О Н К У Р С 

за избор на работното место — Директор на за-
другата. 

Услови: 
1. Високовалификуван електро-механичар со 

работно искуство над 20 години. 
2. Електротехничар со завршено електротехнич-

ко училиште, со работно искуство над 15 години. 
3. Да ги исполнува и другите услови за рако-

водно работно место, да не е осудуван, да не се на-
оѓа под истрага, да не е изречена мерка забрана 
на раководно работно место. 

4. Конкурсот останува отворен 15 дена од денот 
на објавувањето. 

Личниот доход по правилникот за распредел-
бата на личниот доход. 

Покрај молбата да се достави оригинално сви-
детелство, да не се наоѓа под истрага и уверение 
да не е осудуван, потврда за работната практика. 

Непотполните документи не се земаат предвид. 

СОДРЖИНА 
Страна 

214. Деловник на Стопанскиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија — — — — — — — — 537 
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