
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 22 февруари 1974 
С к о п ј е 

Број 6 Год. X X X 

Претплатата за 1974 година изне-
сува 180 динари. Овој број чини 
3 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

35. 
Врз основа на член 124 став 6 од Законот за 

финансирање на Републиката и општините („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 3/73), а во врска со член 
18-а алинеја 2 од Законот за изменување и до-
полнуваше на Законот за Републичкиот буџет за 
1973 година („Службен весник на СРИ" , бр. 24/73), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ 

ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА З А 1973 ГОДИНА 

1. Од средствата на Резервниот фонд на Соци-
јалистичка Република Македонија , се отстапуваат 
средства на Републичката заедница на образование-
то во износ до 800.000 динари, за неусогласеност ме-
ѓу извршувањето на расходите и притекнувањето 
на приходите. 

2. Средствата од претходната точка се отстапу-
ваат без обврска за враќање . 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на донесувањето, а ке се објави во 
„Службен весник на СОЦИЈалистичка Република М а -
кедонија" . 

Бр , 12-3427/1 
27 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

36. 

Врз основа на член 124 став 1 точка 2 од З а -
конот за ф и н а н с и р а њ е на Републиката и општини-
те („Службен весник на СРМ", бр. 3/73), а во врска 
со член 18-а алине ја 1 од Законот за Републичкиот 
буџет за 1973 година („Службен весник на СРМ", 
бр. 13/73 и 24/73), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ 

ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Резервниот фонд на Соци-
јалистичка Република Македонија се одобрува ко-
ристење на 13.500.000 динари на Републичкиот бу-
џет за 1974 година, како привремена поза јмица по-
ради нерамномерно остварување на приходите на 
буџетот. 

Одобрените средства ќ е се вратат на Резервни-
от фонд до истекот на буџетската година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија" . 

Бр. 12-3428/1 
27 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

37. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР З А ОБРАЗОВА-

НИЕ И НАУКА 

1. Се разрешува од должност советник на ре -
публичкиот секретар за образование и наука Ферит 
Бељан , поради именување на нова должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија" . 

Бр . 12-211/1 Претседател 
21 ј ануари 1974 година на Извршниот совет, 

Скопје д -р Ксенте Богоев, е. р. 

38. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР З А ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

1. Се именува за помошник на републичкиот се-
кретар за образование и наука Ферит Бељан , со-
ветник на републичкиот секретар во Секретаријатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќ е се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија" . 

Бр . 12-210/1 Претседател 
21 ј ануари 1974 година на Извршниот совет, 

Скопје д -р Ксенте Богоев, е. р. 

39. 
Врз основа на членот 163 став 3 од Законот за 

даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ", 
бр. 39/72, 3/73, 24/73 и 46/73), Републичкиот секре-
тари јат за ф и н а н с и и во согласност со републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
З А УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТОРОТ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ЧИСТ ПРИХОД ОД 

ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ 

1. Факторот за утврдување на вкупниот чист 
приход од земјоделската дејност за 1973 година 
изнесува 8,7. 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија" . 

Б р о ј 08-223/1 
31 ј а н у а р и 1974 година 

Скопје 
Републички секретар Републички секретар 

за финансии, за земјоделство и 
Андон Макрадули, е. р. шумарство, 

д-р Јанко Лазаревски, е. р. 
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40. 
Врз основа на член 78 од Законот за средствата 

за работа на органите на управата („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 29/73), републичкиот секретар за 
финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУВАЊЕТО НА ЗАВРШ-
НАТА СМЕТКА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 

ЗА 1973 ГОДИНА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Органите на управата, судовите, јавните об-
винителства и стручните служби на собранијата на 
општествено-политичките заедници и нивните ор-
гани (во натамошниот текст: органите на управата) 
се должни во смисла на одредбите од ова упатство, 
на крајот на 1973 година да ги заклучат своите де-
ловни книги и други евиденции со состојба на 31 
декември и да состават завршна сметка за 1973 
година. 

2. Органите на управата завршната сметка ја 
составуваат врз основа на податоците од своето 
книговодство и од други евиденции. 

3. Состојбата на средствата и нивните извори ор-
ганот на управата ја утврдува со попис (инвента-
рисување). 

4. Завршната сметка на органот на управата со-
држи: 

1) биланс на состојбата на 31 декември 1973 
година (на Образецот I); 

2) заклучен лист на 31 декември 1973 година (на 
Образецот II); 

3) пресметка на остварените и користените 
средства за вршење на редовната дејност во 1973 
година (на Образецот III); 

4) преглед на остварените и користените соед-
ства за посебни намени во 1973 година (на Обра-
зецот IV); 

5) преглед на остварените и потрошените паоич-
ни средства на фондовите во 1973 година (на Обра-
зецот V); 

6) преглед на ненамирените обврски на 31 де-
кември 1973 година (на Образецот VI); 

7) преглед на бројот на вработените работници 
и на исплатените и пресметаните лични доходи на 
работниците во 1973 година (на Образецот VII); 

8) преглед на одобрените и потрошените сред-
ства по посебниот дел на буџетот за 1973 година (на 
Образецот VIII); 

9) извештај за работа. 
5. Органот на управата кој во својот состав, во 

смисла на член 22 од Законот за средствата за ра-
бота на органите на управата, има и работни еди-
ници со самостојна пресметка за вршење стопанска 
дејност, за кој водат посебно книговодство според 
Основниот контен план за организациите на здру-
жениот труд ја составуваат завршната сметка за 
таа дејност според прописите што важат за орга-
низациите на здружениот труд од стопанството. 

II. СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

1. Биланс на состојбата на 31. ХП. 1973 година 

6. Внесувањето на податоците на Образецот 
1-биланс на состојбата на 31 декември 1973 година, 
се врши на следниот начин: 

1) под реден број.1 до 56 се внесуваат податоци 
од соодветните конта означени во колона 2 на овој 
образец. 

Органите на управата под реден број 1 до 56 
внесуваат податоци за средствата и за изворите на 
средствата според состојбата утврдена со пописот 
на материјалните вредности, побарувањата и об-
врските на 31 декември 1973 година а според кла -
сификацијата на податоците од образецот. За вне-
сување на овие податоци се користат и располо-
живите евиденции за состојбата на тие средства и 
на нивните извори, како и изводите за состојбата 

на сметката к а ј Службата на општественото кни-
говодство (во понатамошниот текст: Службата) и 
банките. 

2) под реден број 7, 8 и 19 се внесуваат книго-
водствените отпиен пресметани на крајот на годи-
ната со примена на стапките за амортизација опре-
делени со важечките прописи; 

3) под реден број 11, 12 и 22 се внесуваат и 
средствата на пресметаната и уплатената амортиза-
ција по стапките пропишани од страна на опште-
ствено-политичката заедница ако е со прописите 
на општествено-политичката заедница воведена 
амортизација на предмети на опрема или на пред-
мети од заедничката потрошувачка; 

4) под редниот број 35 се внесуваат претпла-
тените износи на средствата по обврските на орга-
нот на управата ако соодветните конта од колона 2 
на овој образец покажуваат долговно салдо пора-
ди претплата на создадените обврски; 

5) под редниот број 38 се искажува состојбата 
на залихите на материјали и ситен инвентар за ре-
довната дејност и состојбата на залихите на ма-
теријали и ситен инвентар на стопанските дејности 
од помал обем кој во смисла на чл. 35 став 7 од 
Правилникот за книговодство и контниот план на 
органите на управата („Сл/лист на СФРЈ", бр. 16/67) 
не се сметаат како стопански дејности. Ако некој 
орган на управата преку посебните аналитички 
конта на синтетичките конта 312 и 362 евиденти-
рал залихи и промет на материјал и ситен инвен-
тар на стопански дејности од помал обем, тој под 
овој реден број ја искажува состојбата на зали-
хите на материјал и ситен инвентар евидентирана 
на посебните аналитички конта на синтетичките 
конта 312 и 362; 

6) под реден број 43, 48 и 51 се внесуваат и 
средствата што врз основа на конечната распредел-
ба по завршната сметка се распоредени во фондо-
вите наведени под тие редни броеви. 

К а ј органите на управата состојбата на сред-
ствата на 31 декември 1973 година на жиро смет-
ката на редовната дејност, на жиро сметките за 
посебни намени, на жиро сметката на фондот на 
опремата и на жиро сметките на другите фондови 
ги сочинуваат средствата на тие сметки на 31 
декември 1973 година зголемени за средствата рас-
поредени на тие сметки до 31 јануари 1974 година 
во смисла на член 26 од Законот за републичкиот 
буџет за 1973 година („Службен весник на СРМ", 
број 23/73, 24/73 и 45/73). 

Средствата примени во текот на јануари 1974 
година врз основа на член 26 од Законот за Репуб-
личкиот буџет за 1973 год. органите на управата ќе 
ги прокнижат во своето книговодство под 31 де-
кември 1973 година со одобрување на соодветните 
конта на приходите од буџетот по основ на редов-
ната дејност, на посебните намени и фондови на 
органите на управата врз товар на буџетот на оп-
штествено-Џолитичката заедница додека книжењата 
по изводот на Службата ќе ги спроведат со за -
должување на жиро сметката на редовната дејност 
на жиро сметките за посебни намени и на жиро 
сметките на фондовите, во корист на соодветните 
конта на буџетот од општествено-политичката заед-
ница во тековните книжења во јануари 1974 година. 

2. Заклучен лист на 31 декември 1973 година 

7. Во образецот II — заклучен лист на 31 де-
кември 1973 година, се внесува состојбата по сите 
пропишани аналитички односно синтетички конта 
и тоа по оној ред како што е пропишано во Пра-
вилникот за книговодството и контниот план на 
органите на управата. 

Органите на управата се должни во образецот 
II да ги искажат збировите по секоја класа на 
конта од контниот план. 

Вака искажаните збирови по класите се внесу-
ваат во збирната рекапитулација на образецот II. 

Сите конта што се отворени при расчленува-
њето на билансот на конта или во текот на годи-
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ната, се запишуваат по ред во тој образец, без ог-
лед дали тие конта искажуваат некоја состојба 
(салдо) или се израмнети. 

3. Пресметка на остварените и користените сред-
ства за вршење на редовната дејност 

8. Во Образецот III — Пресметка на остварени-
те и користените средства за вршење на редовната 
дејност во 1973 година, се искажуваат : извршената 
пресметка на остварените и потрошените средства 
за вршење на редовната дејност и конечната рас-
пределба на средствата за вршење на редовната 
дејност за лични доходи, за издвојување во фон-
дови, за пренос во наредната година и за уплату-
вање во буџетот. 

Во Образецот III се внесуваат врз основа на 
книговодствените податоци од соодветните конта: 

1) под реден број 1 — пренесените средства што 
во конечната распределба на средствата по заврш-
ната сметка за претходната година се распоредени 
за финансирање на редовната дејност во наред-
ната година. Под тој реден број се искажува почет-
ната состојба на контото 702; 

2) под реден број 2 — средствата пренесени во 
текот на годината од буџетот на општествено-по-
литичката заедница пренесени во текот на годи-
ната на жиро сметката на органот на управата ка -
ко средства за вршење на неговата редовна дејност. 
Под овој реден број се искажува состојбата на 
пренесените средства од буџетот во текот на теков-
ната година, искажана на побарувачката страна на 
контото 700. 

Органите на управата што вршат работи за по-
веќе општествени политички заедници (заеднички 
органи и на кои средствата за вршење на редов-
ната дејност им се обезбедуваат од буџетот на по-
веќе општествено-политички заедници), должни се 
како прилог кон образецот III да изработат специ-
фикација на средствата под реден броЈ 2 со изно-
сите што за вршење на редовната дејност ги прими-
ле од буџетот на секоја одделна општествено-поли-
тичка заедница; 

3) под реден број 3 — Остварените сопствени 
приходи на органот на управата што општествено-
политичката заедница, во смисла на членот 16 став 
2 од Законот за средствата за работа на органите 
на управата им отстапила на органите на управата 
како средства за вршење на нивната редовна де ј -
ност. 

Под овој реден број се искажуваат остварените 
сопствени приходи на крајот на годината на кон-
тото 701, како и приходите искажани на посебното 
аналитичко конто на синтетичкото конто 750 од сто-
панската дејност од помал обем, намалени за сос-
тојбата на крајот на годината на контото 120 под 
истиот основ, ако органот на управата ги користел 
контата од групата 75 односно 76 за евидентирање 
на работењето на стопанската дејност од помал 
обем; 

4) под реден број 4 — остварените вонредни 
приходи искажани на контото 780; 

5) во остварените средства за вршење на ре-
довната дејност во завршната сметка не се иска-
жуваат побарувањата што не се наплатени до 31 
декември тековната година; 

6) под реден број 6 — извршените набавки на 
потрошени материјали и на ситен инвентар. 

Под овој реден број се искажува состојбата на 
крајот на годината на контото 712. Органите на 
управата што вршеле и стопанска дејност од помал 
обем кое не се смета за стопанска дејност во смис-
ла на член 22 од Законот за средствата за работа 
на органите на управата односно во смисла на член 
35 став 7 на Правилникот за книговодство и конт-
ниот план на органите на управата, под тој реден 
број ја искажуваат и состојбата на посебните ана-
литички конта на синтетичкото конто 760 за извр-
шените набавки на потрошни материјали и на си-
тен инвентар на стопанските дејности од помал 
обем; 

7) под реден број 7 и 8 — извршените произ-
водни и непроизводни услуги што, во смисла на 
член 22 од Законот за средствата за работа на ор-
ганите на управата, се сметаат како материјални 
трошоци а кои се искажани на контото 713 како 
извршените услуги на стопанските дејности од по-
мал обем искажани на аналитичките конта на син-
тетичкото конто 760; 

8) под реден број 9 разни други трошоци што 
не се искажани под реден броз 6, 7 и 8 на овој 
образец а кои се евидентирани на контото 714, на 
посебните аналитички конта на синтетичкото конто 
760 за трошоците на стопанските дејности од по-
мал обем и на контото 781 за вонредните расходи 
на органите на управата; 

9) под реден број 10 пресметаната амортизација 
за тековната година ако со прописите на општестве-
но-политичката заедница е воведена амортизација 
на предмети и опрема. 

Под тој реден број се искажува состојбата на 
пресметаната амортизација на крајот на годината, 
искажана на контото 715 за недвижностите, а пред-
метите и опремите на контото 761 за стопанската 
дејност од помал обем; 

10) под реден број 11 — средствата што се 
предвидени со финансискиот план на органот на 
управата за покривање на непредвидените и не-
доволно предвидените потреби за вршење на ре-
довната дејност. Овие средства се искажуваат са-
мо во колоната „предвидено според финансискиот 
план"; 

11) под реден број 13 се искажува делот на 
трошоците (обврските) кои се исплатени директно 
од буџетот во текот на 1973 година. Под овој реден 
број се искажуваат книжените (исплатените) об-
врски на конто 208; 

12) на реден број 14 средствата што со заврш-
ната сметка на органот на управата врз основа на 
конечната распределба на средствата за вршење на 
редовната дејност, се распоредуваат на лични до-
ходи и на фондовите на органот на управата, за 
пренос во наредната година и за уплатување во 
буџетот. 

Под тој реден број се искажува состојбата на 
контото 790 која се добива по спроведено пренесува-
ње на средствата, односно по задолжување на со-
одветните конта на групите конта 70, 71, 78 и со 
пренесување на салдото од контото 796 к а ј оние 
органи на управата што на контата од групите 75 
и 76 ги книжеле трошоците на стопанските дејно-
сти од помал обем; 

13) под реден брод 15 до 19 — исплатените из-
носи на аконтации на лични доходи со соодветните 
придонеси од личните доходи и според личните до-
ходи, заклучно со 31 декември тековната година. 
Ако некој орган на управата пресметаните аконта-
ции на личните доходи за декември не ги исплатил 
до 31 декември тековната година, тој пресметаните 
аконтации на личните доходи, за декември нема да 
ги искаже под реден број 15 туку под реден број 
20. 

Под соодветните редни броеви 15 до 30 се иска-
жуваат и извршените исплати на личните доходи 
што произлегуваат од поранешните години, а што 
се утврдени и намирени дури во тековната година. 

Под тие редни броеви се искажуваат прокниже-
ните износи на соодветните аналитички конта на 
групите 71 и 76 за стопанските дејности од помал 
обем односно на соодветните конта на групите кон-
та 24 и 15 на име извршени исплати на аконтации 
на личните доходи од средствата за редовната деј -
ност и на придонесите од личните доходи и спо-
ред личните доходи; 

14) под реден број 20 — разликата помеѓу ис-
платените аконтации на личните доходи до 31 де-
кември тековната година и остварените лични до-
ходи, што треба да им се исплати на работниците 
врз основа на одлука за конечната распределба по 
завршната сметка, а ако аконтациите на личните 
доходи исплатени во текот на годината се помали 
од вкупниот износ на остварените лични доходи по 
конечната распределба на средствата за вршење на 
редовната дејност по завршната сметка за теков-
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ната година. Со овој износ се опфаќаат и придоне-
сите од личните доходи и според личните доходи. 

Под тој реден број се искажува износот на пре-
сметаните лични доходи (со придонесите од личните 
доходи и според личните доходи) прокнижени на 
контото 246, по спроведеното книжење на распо-
редот на резултатите од финансирањето на редов-
ната дејност; 

15) под реден број 22, 23 и 24 — средствата што 
со завршната сметка за тековната година врз осно-
ва на конечната распределба на средствата за вр-
шење на редовната дејност се распоредени во тие 
фондови. Под тие редни броеви се искажуваат из-
носите кои преку контото 791 и контото 796 за 
стопанските дејности од помал обем се прокниже-
ни на соодветните конта 900, 940 и 980; 

16) под реден број 26 соодветниот дел од сред-
ствата за вршење на редовната дејност што органот 
на управата ги пренесува во наредната година, за-
ради извршување на обврските односно задачите за 
кои тие средства му биле обезбедени, а кои обвр-
ски односно задачи тој не ги извршил до 31 де-
кември тековната година. 

Под тој реден број се искажува, по спроведени-
от распоред на книжењето на резултатите од сред-
ствата за финансирање на редовната дејност на 
контото 791 и контото 796 за стопанските дејности 
од помал обем, прокнижениот износ на контото 702; 

17) под реден број 27 непотрошениот дел од 
средствата за вршење на редовната дејност што 
врз основа на одлука на Собранието на општестве-
но-политичката заедница односно по одлука на ор-
ганот на управата се враќаат во буџетот. 

Под тој реден број се искажува, по спроведе-
ниот распоред на книжењата на резултатите од 
средствата за финансирање на редовната дез ност, 
износот што се уплатува во буџетот а кој е про-
книжен на контото 279. 1 

4. Преглед на остварените и користените средства 
за посебни намени 

9. Во образецот IV — Пресметка на остварените 
и користените средства за посебни намени, се иска-
жуваат средствата што на органот на управата му 
се обезбедени за посебни намени, без оглед на 
тоа дали тие средства се користат непосредно од 
буџетот или по пат на посебна сметка, како и без 
оглед на тоа дали органот на управата ги користи 
тие средства за извршување на своите посебни за-
дачи или само се појавува како носител на сред-
ствата за посебни намени па ги распоредува пона-
таму (средства за дејноста на општествено-поли-
тичките организации и здруженија на граѓани, 
средства за вршење определени услуги на установи, 
на општествени служби и ел.). 

Пресметката на остварените и користените 
средства за посебни намени се искажува, по пра-
вило, за секоја одделна основна намена посебно на 
одделен образец IV, без оглед на тоа дали обезбеде-
ните средства за посебни намени се користени по 
пат на акредитив, врз основа на донесена пресметка 
за користење на средствата за посебни намени (ако 
е определено со актот на собранието на општестве-
но-политичката заедница за да се донесува пре-
с м е т а ) или непосредно преку посебната сметка. 

Ако средствата за посебни намени што се 
предвидени во буџетот за набавка на опрема, 
согласно одлуката на собранието на општестве-
но-политичката заедница, се пренесени во Фон-
дот на опремата на органот на управата, тие не 
се искажуваат во образецот IV, туку во образе-
цот V, во колоната 6. 

Во завршната сметка на органот на управата 
не се искажуваат оние средства за посебни на-
мени што се распоредени во буџетот на опшгес-
твено-политичката заедница како дополнителни 
средства (дотации) што им се даваат на други 
општествено-политички заедници. 

Врз основа на составените поединечни прес-
метки за користењето на средствата за секоја 
одделна посебна намена, органот на управата со-

ставува збирна пресметка на остварените и ко-
ристените средства за чии прилози се сметаат 
сите поединечни пресметки врз основа на кои е 
составена оваа збирна пресметка. 

Во образецот IV —• преглед на остварените и 
користените средства за посебни намени во 1973 
година се внесуваат и тоа: 

1) под реден број 1 — пренесените ^ п о т р о -
шени средства од посебната сметка на органот 
на управата од претходната година, ако со Зако-
нот за извршување на буџетот или со посебен 
закон или друг пропис е определено непотроше-
ните средства на органот на управата да се пре-
несат и да се користат во наредната година. 

Под тој реден број се искажува прокниже-
ниот износ на посебното аналитичко конто 105 
односно прокнижената почетна состојба на соод-
ветното аналитичко конто на синтетичкото конто 
721 во тековната година; 

2) под реден број 2 — средствата дозначени 
на органот на управата за посебни намени во 
буџетот за тековната година, а кои се користат 
непосредно од буџетот. Под тој реден број се 
искажува износот прокнижен на посебните ана-
литички конта на синтетичките конта 720 и 721, 
по одбивање на износот на пренесените средства 
по завршната сметка за претходна! а година прок-
нижен на овие конта; 

3) под реден број 3 — органите на управата 
не внесуваат податоци под тој реден број; 

4) под реден број 4 — разни непредвидени 
средства што не се искажани под реден број 1 
до 3 на овој образец, а кои се евидентирани на 
посебните аналитички конта на синтетичкото кон-
то 721; 

5) под реден број 6 до 18 — потрошокот на 
средствата по видовите на посебните намени. По-
трошокот на тие средства е евидентиран на по-
себните аналитички конта на групата конта 73 
(без контото 739); 

6) под реден број 23 — средствата одредени 
за пренос во наредната година ако со Законот 
за извршување на буџетот е одредено непотро-
шените средства за посебни намени да можат 
да се користат во наредната година. 

Под тој реден број се искажува износот про-
книжен на долговната страна на контото 739; 

7) под реден број 24 — ^ п о т р о ш е н и т е па -
рични средства за посебни намени што по исте-
кот на тековната година се пренесуваат во бу-
џетот, а кои се прокнижени на долговната страна 
на контото 739. 

5. Преглед на остварените и потрошените па-
рични средства на фондовите 

10. Остварените и потрошените парични сред-
ства на фондовите се искажуваат во Образецот 
V — Преглед на остварените и потрошените п а -
рични средства на фондовите во 1973 година. 

Средствата на фондовите на заедничката по-
трошувачка се искажуваат во две колони: во ко-
лона 7 се искажуваат средства што се издвоју-
ваат по ставка од 4% со намена на станбена из -
градба, од износот на средствата од кои се плаќа 
придонесот од личен доход од работен однос, а 
во колона 8 се искажуваат сите други средства 
на фондот на заедничката потрошувачка. 

Во образецот V — Преглед на остварените и 
потрошените парични средства на фондовите во 
1973 година се внесуваат, и тоа: 

1) под реден број 1 паричните средства на 
сметката на издвоените средства на тие фондови 
к а ј Службата на 31 декември претходната го-
дина. 

Под тој реден број се искажува состојба на 
крајот на претходната година, односно на по-
четокот на тековната година на соодветните кон-
та: 021, 048 и 080; 
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2) под реден број 2 — паричните средства 
исплатени на издвоените сметки на фондовите во 
тековната година во износите распоредени по з а -
вршната сметка на претходната година; 

3) под реден број 3 — средствата што непо-
средно од буџетот се пренесени во текот на го-
дината во корист на фондовите, заради и з в р ш у -
вање на одредени задачи, односно набавка, а 
кои се п р о к н и ж е н и во текот на годината на со-
одветните конта: 021, 048 и 080; 

4) под реден број 5 — други прилив на п а -
рични средства ко ј ги о п ф а ќ а другите средства 
што не се и с к а ж а н и на претходните редни бро-
еви; 

5) под реден број 7 до 13 — средствата по-
трошени по намените предвидени во тие редовни 
броеви; 

6) под реден број 15 — средствата што со з а -
вршната сметка за тековната година врз основа 
на конечната распределба на средствата за в р -
шење на редовната дејност се распоредени во 
фондовите, а кои се п р о к н и ж е н и (одобрени) на 
контата: 900 — за износот распореден во фондот 
на опремата, 940 — за износот распореден во ф о н -
дот на заедничката потрошувачка и 980 — за 
износот распореден во резервниот фонд; 

7) под реден број 16 — средствата издвоени 
по завршната сметка на тековната година; 

8) под реден број 17 — износите на издвоените 
депозити од органите на управата според одред-
бите на Законот за полагање депозити при ин-
вестиционите в л о ж у в а њ а во нови нестопански и 
непроизводни инвестиции, кои се к н и ж е н и на 
аналитичкото конто 108 односно на аналитичкото 
конто 021; 

9) под реден број 18 — побарувањата по ос-
нов на дадени кредити и поза јмици од средствата 
на Фондовите (на пример: кредити на работници 
за станбена изградба од средствата на фондот 
на заедничката потрошувачка и ел.). 

6. Попис на состојбата на средствата и на изво-
рите на средствата и преглед на ненамирените 

обврски на 31 декември 1973 година 

11. Членовите на комисијата за попис ги име-
нуваат советот на работната заедница и старе-
шината на органот на управата од редот на чле -
новите на работната заедница. 

За членовите на комисијата за попис не мо-
ж а т да бидат именувани сметкополагачот и л и -
цата што ракуваат со парични или матери јални 
вредности што се предмет на пописот. 

Работата на пописот о п ф а ќ а : 
1) утврдување, мерење, пребројување и 

поблиско опишување на материјалните вредности 
и утврдување на другите средства и на нивните 
извори, како и внесување на тие податоци во по-
писните листи; 

2) процена на средствата наведени во одред-
бата под 1 на овој став. 

Процена на средствата се в р ш и по книговод-
ствените вредности односно по набавките вред-
ности на потрошените матери јали и на ситниот 
инвентар; 

3) утврдување на разликата помеѓу состојбата 
на средствата и изворите на средствата утврдени 
со пописот и нивната состојба и с к а ж а н а во к н и -
говодството, како и утврдување на причината по-
ради ко ја настанала разликата . 

Податоците од книговодството се внесуваат во 
пописните листи дури по извршениот попис. 

Пописот на средствата на опремата, на сред-
ствата на заедничката потрошувачка и на нед-
вижностите ги о п ф а ќ а сите средства што се н а -
оѓаат к а ј органот на управата . 

Пописот на материјалите и на ситниот ин-
вентар во посебните пописни листи ги о п ф а ќ а : 
материјалите за редовната дејност, материјалите 
за посебни намени, материјалите за в р ш е њ е на 

стопанската дејност, ситниот инвентар за редов-
на дејност, ситниот инвентар за посебни намени и 
ситниот инвентар за в р ш е њ е на стопанската 
дејност. 

Со пописот се о п ф а ќ а а т и средствата што не 
му припаѓаат на органот на управата но к а ј не-
го се наоѓаат, к а к о и средствата што му припа-
ѓаат на органот на управата но не се наоѓаат к а ј 
него туку к а ј друг корисник (на чување, послуга, 
з акуп и ел.). 

Средствата што не му припаѓаат на органот 
на управата ги и с к а ж у в а во посебни пописни л и -
сти и органот на управата е д о л ж е н еден приме-
рок од пописната листа да му достави на корис-
никот на општествени средства на ко ј тие сред-
ства му припаѓаат . 

Средствата што му припаѓаат на органот на 
управата , но не се наоѓаат к а ј него туку к а ј друг 
корисник на општествени средства (на послуга, 
закуп, поправка и ел.) посебно се и с к а ж у в а а т во 
пописните листи. Пописот на овие средства се 
в р ш и врз основа на податоците од книговодството, 
односно од другите документи а податоците до-
биени со пописот посебно се и с к а ж у в а а т во по-
писните листи. 

Вредноста на средствата на опремата и на 
средствата на заедничката потрошувачка што при 
пописот ќе се на јдат к а к о в и ш о к и за кои не е 
позната набавната цена ги проценува комисијата 
за попис по пазарната цена на таквото средство, 
намалена за степенот на истрошеноста. 

З а секој вид на парични средства се соста-
вуваат посебни листи во кои се внесува ф а к т и ч -
ката состојба утврдена со пописот. 

Списокот на ненамирените обврски и на по-
барувањата се составува на посебни пописни лис-
ти за обврските и побарувањата што произлегу-
ваат од вршењето на редовната дејност на орга-
ните на управата , а на посебни пописни листи 
—за обврските и побарувањата што произлегу-
ваат од средствата одредени за посебни намени, 
врз основа на книговодствените и други пода-
тоци. 

Побарувањата односно обврските за кои не 
постои уредна документација , посебно се иска -
ж у в а а т во пописните листи. 

Пописот на готовите пари, чекови и странски 
средства за п л а ќ а њ е се в р ш и со з а п и ш у в а њ е на 
износите добиени со броење а податоците доби-
ени со пописот посебно се и с к а ж у в а а т во попис-
ните листи. 

Во списокот на ненамирените обврски и по-
барувања се внесуваат сите побарувања на орга-
нот на управата по пописот на 31 декември те-
ковната година (од купувачи, од дадени аконта-
ции за службено патување, од извршени исплати 
за боледување над 30 дена и ел.), состојба на 
сите обврски на органот на управата утврдена 
со пописот на 31 декември тековната година и 
состојбата на сите кредити што органот на упра -
вата ги користи (кои, по правило, се утврдуваат 
со извод од Службата) , к а к о и обврските по н а -
бавките на матери јали и на ситен инвентар. 

Врз основа на податоците добиени со пописот 
се пополнува Образецот VI — Преглед на нена-
мирените обврски на 31 декември 1973 година. 

12. Органите на управата што во смисла на 
член 26 од Законот за Републичкиот буџет за 
1973 година користеле средства за редовната д е ј -
ност, за посебни намени и за фондовите, во Обра-
зецот VI к а к о обврски односно ненамирени об-
врски го и с к а ж у в а а т износот на обврските, утвр-
ден со пописот на 31 декември 1973 год. намален 
за износот на обврските што органот на управата 
ги исплатил до 31 ј ануари 1974 година од сред-
ствата што му се ставени на располагање од бу-
џетот на општествено-политичката заедница за 
редовната дејност, за посебните намени односно 
во корист на фондовите. 
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7. Преглед на бројот на вработените работници и 
на исплатените и пресметаните лични доходи на 

работниците 

13. Врз основа на податоците од исправите за 
исплатените лични доходи се пополнува Обра-
зецот VII — Преглед на бројот на вработените 
работници и на исплатените и пресметаните лич-
ни доходи на работниците во 1973 година. 

Во одделни колони на овој образец се вне-
суваат, и тоа: 

1) во колона 3 — вкупниот број на месеците 
што работниците на органот на управата ги по-
минале на работа. Како време поминато на ра -
бота, покра ј ефективно поминатото време на ра-
бота, се подразбира и времето што работниците го 
поминале на боледување до 30 дена, на годишен 
одмор, како и на платено отсуство од работа. 

Времето поминато на боледување над 30 дена 
за кое работникот примил надоместок на личниот 
доход, како и времето поминато на неплатено от-
суство од работа, не се зема предвид при пре-
сметувањето на бројот на месеците — работници. 

Бројот на месеците — работници се утврдува 
според категориите на вработените работници од 
колона 2. 

Во органите на управата к а ј кои немало по-
голема флуктуација на работниците при пресме-
тувањето на бројот на месеците — работници мо-
ж е да се тргне од годината како целост (12 ме-
сеци) и прво да се пресмета бројот на месеците 
— работници (по категории) за оние работници 
што во текот на целата година биле во работен 
однос, к а ј органот на управата. 

Пример: 
Од стручните работници во текот на целата 

година имало вработени во органите на управата: 
15 работници со висока стручна подготовка, 25 
работници со средна стручна подготовка и 8 ра-
ботници со нижа стручна подготовка — вкупно 
48 стручни работници. За овие стручни работници 
бројот на месеците — работници според катего-
риите на стручната подготовка изнесува: 
— за прва категорија: 
15 работници х 12 месеци = 180 месеци работници 
— за трета категорија: 
25 работници х 12 месеци = ЗОО месеци работници 
— за четврта категорија: 

8 работници х 12 месеци == 96 месеци работници 

ВКУПНО: 
48 работници х 12 месеци = 576 месеци работници 

На пресметаниот број месеци-работници за 
работниците што во текот на целата година биле 
вработени во органот на управата се додава и 
бројот на месеците — работници пресметан за 
оние работници кои во текот на годината засно-
вале работен однос во органот на управата. 

Пример: 
Од 1 март засновале работен однос и биле 

вработени до крајот на годината 2 работника со 
висока стручна подготовка, а од 1 април — 3 
работника со средна стручна подготовка. Бројот 
на месеците — работници за овие работници вра-
ботени во текот на годината к а ј органот на упра-
вата изнесува: 
— за прва категорија: 
2 работници х 10 месеци = 20 месеци-работници 
— за трета категорија: 
3 работници х 9 месеци = 27 месеци-работници 

ВКУПНО: 47 месеци-работници 
За пресметаниот број месеци-работници за 

вработените стручни работници во текот на го-
дината се зголемува бројот на месеците-работни-
ци што во текот на целата година биле врабо-
тени во органот на управата, така што по оваа 
корекција бројот на месеците-работници да из-
несува: 

— прва категорија = 200 месеци-работници 
(180 + 20) 

— трета категорија = 327 месеци-работници 
(ЗОО 27) 

— Четврта категорија = 96 месеци-работници 
ВКУПНО: 623 месеци-работници 

Но, бидејќи во органот на управата имало 
работници што биле на непрекинато боледување 
подолго од 30 дена и на неплатено отсуство од 
работа, бројот на месеците-работници пресметани 
на наведениот начин треба да се намали за вре-
мето поминато на непрекинато боледување по-
долго од 30 дена и на неплатено отсуство од ра -
бота. 

Бројот на месеците-работници за времето по-
минато на непрекинато боледување подолго од 30 
дена се добива на тој начин што собраниот број 
денови на непрекинато боледување подолго од 
30 дена на сите работници од одредена категорија 
ќе се подели со 30 (дена). Добиениот резултат го 
претставува бројот на месеците-работници за ко ј 
треба да се намали бројот на месеците-работници 
по категориите на стручната подготовка на р а -
ботниците, пресметан на начинот п р и к а ж а н во 
примерите наведени во оваа точка. Исто така, 
бројот на месеците-работници пресметан според 
тие примери треба да се намали за времето што 
работниците го поминале на неплатено отсуство 
од работа и за времето на престанокот на работа 
во текот на годината. Бројот на месеците-работ-
ници за времето поминато на неплатено отсуство 
и за времето на престанокот на работата се пре-
сметува на истиот начин на ко ј се пресметува 
бројот на месеците-работници за времето поми-
нато на непрекинато боледување подолго од 30 
дена. 

Меѓутоа, органите на управата к а ј кои имало 
поголема флуктуаци ја на работници, и к а ј кои 
имало почести случаи на непрекинато боледување 
над 30 дена и на неплатено отсуство од работа, 
заради поточно утврдување на просечните лични 
доходи, пресметувањето на бројот на месеците-
работници треба да го вршат по месеци. 

Пример: 
Од платниот список за јануари е утврдено 

дека во текот на целиот месец на ефективна 
работа имало 16 работници со висока стручна под-
готовка, што чини 16 месеци-работници. Покра ј 
тоа, е утврдено дека два јца работници со висока 
стручна подготовка засновале работен однос и 
стапиле на работа на 16 јануари. З а тие двајца 
работници бројот на месеците-работници се до-
бива на тој начин што вкупниот број на денови-
те што тие ги поминале на работа ќе се подели 
со 30 (дена). Во овој случај времето поминато на 
работа за тие два јца работници изнесува 32 
(16x2), што поделено со 30 (дена) дава 1,07 ме-
сеци-работници (0,07 може да се занемари). З н а -
чи, во органот на управата во текот на јануари 
имало 17 месеци-работници (16 + 1). 

Во февруари сите 18 работници со висока 
стручна подготовка биле на работа, а покра ј тоа 
на 9 февруари од боледување подолго од 30 дена 
се вратиле двајца работници со висока стручна 
подготовка. 

Ако бројот на ефективните денови поминати 
на работа во февруари, кој за овие два јца ра -
ботници изнесува 40 дена (20 дена х 2 работника), 
го поделиме со 30 (дена), ќе добиеме 1,33 месеци -
работници. Значи, во февруари вкупниот број на 
месеците-работници за работниците со висока 
стручна подготовка изнесува 19,33 (18 + 1,33). 

На истиот начин се пресметува бројот на ме-
сеците-работници и за другите месеци до кра јот 
на годината — по категориите на стручната под-
готовка на работниците. Добиениот збир на ме-
сеци-работници за сите 12 месеци на тековната 
година, намален за бројот на месеците-работници 
пресметан за времето поминато на непрекинато 
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боледување подолго од 30 дена и за времето по-
минато на неплатено отсуство од работа, го прет-
ставува бројот на месеците-работници кој се ис-
кажува во колона 3; 

2) во колона 4 — исплатените аконтации на 
нето личните доходи на работниците до 31 де-, 
кември тековната година за работа во редовното 
работно време во таа година; 

3) во колона 5 — исплатените нето лични до-
ходи по завршната сметка за претходната година 
до 31 декември тековната година; 

4) во колона 7 — исплатените износи на нето 
личните доходи за работата подолга од полното 
работно време; 

5) во колони 9 и 10 — просечниот месечен 
износ на нето личните доходи по еден работник, 
кој се добива со делење на нето личните доходи 
искажани во колона 6, односно на вкупните нето 
лични доходи искажани во колона 8, со иска-
жаниот вкупен број месеци-работници од колона 
3 на овој образец; 

6) во колони 11 и 12 — бројот на вработените 
работници на 1 јануари односно 31 декември те-
ковната година, вклучува јќи ги во двата случаи 
и работниците што тогаш се наоѓале на боледу-
вање, и на платено или неплатено отсуство од 
работа. 

Колоните предвидени во овој образец се по-
полнуваат по категориите на вработените работ-
ници, според нивната стручна подготовка однос-
но по квалификациите од колона 2. 

Под редниот број 1 се искажуваат податоци-
те за функционерите што раководат со републич-
ките органи на управата, за замениците на ф у н к -
ционерите, за помошниците и за советниците на 
функционерите. Според тоа, категоријата на ф у н к -
ционерите ги опфаќа оние работници што ги име-
нува односно ги назначува и чија височина на 
личните доходи ја определува Собранието или 
Извршниот совет, односно работната заедница по 
овластување на Извршниот совет и на општестве-
но-политичката заедница. 

За другите работници податоците се искажу-
ваат по категориите на стручната подготовка што 
тие ја имаат. 

8. Преглед на одобрените и потрошените средства 
по посебниот дел на буџетот 

14. Во образецот VIII преглед на одобрените 
и потрошените средства по посебниот дел на бу-
џетот за 1973 година се внесуваат и тоа: 

1) во колона 3 — описите на основните и по-
блиските намени, со тоа што се искажуваат меѓу 
збировите за редовната дејност (07-2-1), за по-
себни намени (07-2-2) и општите општествени по-
треби (07-2-3). Исто така се искажуваат меѓу 
збировите и за другите основни намени (инве-
стициите 14-2 и ел.); 

2) во колоните 4 до 7 — средствата одобрени 
по буџетот со сите дополнителни промени; 

3) во колоните 8 и 9 — податоците според 
книговодствената евиденција со тоа што во коло-
на 8 се искажуваат дозначените средства од бу-
џетот на органот на управата а во колона 9 вкуп-
но потрошените средства за соодветната позиција; 

4) во колони 10—12 — непотрошените средства 
за соодветната позиција. 

И к а ј средствата за редовната дејност (07-2-1) 
се искажуваат неискористените средства во коло-
ни 10 и 11, што се пренесуваат за истите намени 
во наредната година (конто 702). 

9. Искажување на приходите на буџетот распоре-
дени на органите на управата врз основа на член 
26 од Законот за Републичкиот буџет за 1973 го-
дина за финансирање на општествено-политички-

те заедници 

15. Во завршните сметки на органите на уп-
равата на општествено-политичките заедници што 
одлучиле приходите на буџетот остварени во 1973 

година а уплатени во буџетот до 31 јануари 1974 
година да ги користат на начинот предвиден во 
член 26 став 1 од Законот за Републичкиот бу-
џет за 1973 година, се искажуваат и средствата 
што од приходите на буџетот остварени до 31 
декември 1973 година им се пренесени на орга-
ните на управата до 31 јануари 1974 година на 
нивната жиро сметка за вршење -на редовната 
дејност, односно што им се пренесени на посебни 
сметки или им се оставени на користење непо-
средно од буџетот за посебни намени како и 
средствата пренесени до 31 јануари 1974 година 
непосредно од буџетот во корист на фондовите 
на органите на управата заради извршување на 
определените задачи односно набавки. 

Одобрените средства од буџетот што им се 
пренесени на органите на управата До 31 јану-
ари 1974 година во смисла на ставот 1 од оваа 
точка, се искажуваат по завршните сметки на 
следниот начин: 

1) Органите на управата на кои тие средства 
им се пренесени на жиро сметката за вршење на 
редовната дејност ги искажуваат пренесените 
средства во образецот III под реден број 2 заедно 
со средствата што им се пренесени од буџетот 
до 31 декември 1973 година. 

Од средствата пренесени на органите на уп-
равата во смисла на член 26 од Законот за Ре-
публички буџет за 1973 година неможе да се вр-
шат нови набавки за вршење на редовната деј -
ност на органот на управата. Тие средства орга-
нот на управата може да ги користи до 31 јану-
ари 1974 година за исплатување на обврските 
утврдени со пописот на 31 декември 1973 година. 

Обврските исплатени во текот на јануари 1974 
година на товар на тие средства во 1974 година 
ќе се книжат како исплати на соодветните об-
врски создадени во поранешните години; 

2) Органите на управата на кои тие сред-
ства им се пренесени на користење на посебни 
намени ги искажуваат во образецот IV под ре-
ден број 2, покра ј средствата што им се прене-
сени на посебна сметка или користени непосред-
но од буџетот до 31 декември 1973 година и сред-
ствата што им се пренесени на посебна сметка 
или се користени непосредно од буџетот до 31 
јануари 1974 година од приходите на буџетот ос-
тварени до 31 декември 1973 година а уплатени 
во буџетот до 31 јануари 1974 година; 

3) Органите на управата на кои тие сред-
ства им се пренесени од буџетот во корист на 
нивните фондови, ги искажуваат во образецот V 
под реден број 7, покрај средствата што се пре-
несени во корист на фондовите и средствата што 
се пренесени непосредно од буџетот во корист на 
фондовите до 31 јануари 1974 година од приходи-
те на буџетот остварени до 31 декември 1973 го-
дина а уплатени во буџетот до 31 јануари 1974 
година; 

4) Средствата пренесени во смисла на член 
26 од Законот за Републички буџет органот на 
управата може да ги користи до 31 јануари 1974 
година за исплатување на обврските по посебни-
те намени односно по обврските на фондовите, 
што органот на управата не ги намирил До 31 де-
кември 1973 година. 

Обврските по посебните намени односно об-
врските на фондовите утврдени со пописот на 31 
декември 1973 година, се намалуваат за изврше-
ните исплати на тие обврски во текот на јануари 
1974 година од средствата пренесени според чле-
нот 26 од Законот за Републички буџет. 

5) Создадените и ненамирени обврски на по-
себните намени и фондови до 31 декември 1973 
година, што ќе се исплатат од средствата пре-
несени во смисла на членот 26 од Законот за Ре-
публички буџет се сметаат како потрошок на 
средства во 1973 година и се искажуваат во соод-
ветни видови на потрошок на средства во обра-
зецот IV односно во образецот V. 
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10. Извештај за работата 

16. Извештајот за работата органот на упра-
вата го составува на начин и во обем што им 
одговараат на неговите потреби и на потребите 
на општествено политичките заедници во чи ј бу-
џет се обезбедуваат средствата за неговата ра-
бота. 

Извештајот за работата особено треба да ги 
опфати податоците: за извршувањето на програ-
мата на работата и елементите што придонеле ор-
ганот на управата да ја изврши односно да не 
ја изврши програмата на работата; за усогла-
сеноста на одобрените средства на органот на уп-
равата во буџетот на општествено-политичките 
заедници со задачите поставени од страна на Со-
бранието на општествено политичките заедници; 
за состојбата и движењето на фондовите на ор-
ганот на управата и за употребата на средствата 
на фондовите во текот на годината; за усвоените 
мерила за конечната распределба на средствата 
по завршната сметка — за вршење на редовната 
дејност и за личните доходи и за фондовите; за 
состојбата на кадрите; за условите на работата, 
како и други податоци од значење за работа на 
органот на управата. 

III. ДОНЕСУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ 
НА ЗАВРШНА СМЕТКА 

17. Завршната сметка на органот на управата 
за тековната година ја донесуваат старешината 
на органот на управата и советот на работната 
заедница најдоцна до 10 март 1974 година. 

Нацртот на завршната сметка Советот на ра-
ботната заедница е должен да го изнесе пред 
членовите на работната заедница, чии забелешки 
и предлози во однос на тој нацрт задолжително 
се разгледуваат при нејзиното донесување. 

18. Во записникот од седницата на која се 
разгледува завршната сметка се внесуваат и за-
клучоците донесени по забелешките од членови-
те на советот на работната заедница и од старе-
шината на органот на управата на завршната 
сметка, како и одлуката на старешината на ор-
ганот на управата и на советот на работната за-
едница во поглед на завршната сметка. 

19. По усвојувањето на завршната сметка од 
старешината на органот на управата и Советот 

на работната заедница, усвоената завршна смет-
ка му се доставува на органот на управата над-
лежен за работите на буџетот во рок од 10 дена 
од денот на усвојувањето. 

Во рокот од ставот 1 на оваа точка органот 
на управата е должен да ја достави усвоената 
завршна сметка и на организационата единица на 
Службата на општественото книговодство к а ј ко-
ја има жиро-сметка. 

Под завршна сметка, која во смисла на став 
1 и 2 на оваа точка се доставува до органот на 
управата надлежен за работите на буџетот и до 
Службата на општественото книговодство се под-
разбираат исполнетите обрасци од I до VII и из -
вештајот за работа, а за републичките органи на 
управата — и исполнетиот образец VIII. 

Покрај пополнетите обрасци наведени во ста-
вот 3 на оваа точка, органите на управата се 
должни на органот на управата надлежен за ра -
ботите на буџетот, како прилог кон завршната 
сметка да му достават и: 

1) Преглед на извршувањето на финансискиот 
план; 

2) Преглед на извршувањето на посебните 
сметки на приходите на органот; 

3) Преглед на извршувањето на пресметката 
за користење на средствата за посебни намени, 
ако е во актот на собранието на општествено-по-
литичката заедница со кој се обезбедуваат тие 
средства определено да се донесува пресметка. 

20. Органите на управата што во својот состав 
имаат и работни единици со самостојна пресметка 
за вршење на стопанска дејност му доставуваат 
на органот на управата надлежен за работите на 
буџетот и еден примерок од завршната сметка на 
таа работна единица составен на обрасците про-
пишани за стопанските организации на здруже-
ниот труд. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

21. Обрасците I до VIII наведени во одред-
бите на ова упатство се отпечатени кон ова упат-
ство и се негов составен дел. 

22. Ова упатство влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Републички секретар за финансии, 
Андон Макрадули, е. р. 

ОРГАН НА УПРАВАТА-
МЕСТО 
СР МАКЕДОНИЈА 

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1973 ГОДИНА 

Образец I 

1 2 3 4 5 

А. АКТИВА 

I. СРЕДСТВА НА ОПРЕМА И НЕДВИЖНОСТИ 

1 ООО Земјиште 
2 001 Градежни објекти 
3 003 Средства на опрема 
4 004 Заеднички средства на опремата и недвижностите 
5 005, 006, 

008 Други средства 
6 ВКУПНО СРЕДСТВА НА ОПРЕМАТА И НЕДВИЖНОСТИТЕ 

(1 ДО 5) 
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7 010 Исправка на вредноста на недвижностите 
8 011 Исправка на вредноста на опремата 

14 040 
15 041 
16 042 
17 047 
18 

19 049 

20 

21 046 

22 048 
23 045 

9 010 011 ВКУПНО ИСПРАВКАТА НА ВРЕДНОСТА НА Н Е Д В И Ж -
НОСТИТЕ И ОПРЕМАТА (7 плус 8) 

10 СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ И ОПРЕМА-
ТА (6 минус 9) 

II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ИЗДВОЕНАТА СМЕТКА К А Ј 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

11 020 Парични средства за недвижностите 
12 021 Парични средства на фондот на опремата 
13 020, 021 ВКУПНО ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА ИЗДВОЕНАТА 

СМЕТКА (11 плус 12) 

III. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА 
Земјиште на заедничката потрошувачка 
Градежни објекти на заедничката потрошувачка 
Опрема на заедничката потрошувачка 
Заеднички средства на заедничката потрошувачка 
ВКУПНО (14 до 17) 

Исправка на вредноста на средствата на заедничката по-
трошувачка 
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКА-
ТА ПОТРОШУВАЧКА (18 минус 19) 
Средства на заедничката потрошувачка во изградба или во 
изработка 
Парични средства на фондот на заедничката потрошувачка 
Побарувања и други права од средствата на заедничката по-
трошувачка 

IV. СРЕДСТВА НА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА 

24 080 Средства на постојаната резерва 

V. СРЕДСТВА ВО ПРЕСМЕТКА 

Средства на жиро-сметка — за редовна дејност 
Средства на сметката к а ј Службата на општественото кни-
говодство за посебни намени 
Други издвоени средства 
Блага јна 
Валути и девизи 
Купувачи — од средства за редовна дејност 
Купувачи — од средствата за посебни намени 
Други побарувања 
Односи на единиците во Сојузниот орган на управата 
Активни временски разграничувања 

35 дел 20 и 27 Претплати на добавувачите и други претплатни обврски од 
средствата за редовна дејност 

36 дел 20 и 27 Претплати на добавувачите и други претплатни обврски од 
средствата за посебни намени 

37 24, 25 Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и 
спрема личните доходи 

38 310, 360 
312, 362 Материјал и ситен инвентар за редовна дејност 

39 311 361 Материјал и ситен инвентар за посебни намени 

ВКУПНО АКТИВА (10 плус 13 плус 20 плус 21 до 39) 

Б. П А С И В А 

I. СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНА ДЕЈНОСТ 

41 702 Средства за редовна дејност 

II. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

42 72 Средства за посебни намени 

III. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА З А ОПРЕМА 

43 900 Фонд на опрема 44 901 Кредити за набавка на опрема 
45 902 Други извори 
46 ВКУПНО ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА НА ОПРЕМАТА 

(43 до 45) 

25 100 
26 105 

27 108 
28 

110 

29 112, 113 
30 120 
31 121 
32 13 
33 16 
34 19 
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IV. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА НЕДВИЖНОСТИ 

47 910 Извори на средствата за недвижности 

V. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРО-
ШУВАЧКА 

48 940 Фонд на заедничката потрошувачка 
49, 941, 949 Други извори на средствата на заедничката потрошувачка 

50 ВКУПНО ИЗБОРИТЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКА-
ТА ПОТРОШУВАЧКА ( 4 8 + 49) 

VI. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА 

51 980 Резервен фонд 

VII. ДРУГИ ИЗВОРИ 
52 дел 20, 27, Обврски спрема добавувачи, други обврски и претплати на 

13, 120 и 909 купувачи од средствата за вршење на редовната дејност 
53 дел 20, 27, Обврски спрема добавувачи други обврски и претплати на 

13, 121 и 909 купувачи од средствата за посебни намени 
54 16 и 29 Односи на единиците во органот на управата и пасивни вре-

менски разграничувања 
55 24 и 25 Пресметани лични доходи и обврски од личните доходи и 

спрема личните доходи 
ВКУПНО ПАСИВАТА (41 плус 42 плус 46 плус 47 плус 50 
ДО 55) 

На 19 година 
Претседател 

Раководител на советот на работната Старешина на органот 
на сметководството, заедница. на управата, 

ОРГАН НА УПР АБАТ А-
МЕСТО 
СР МАКЕДОНИЈА 

ЗАКЛУЧЕН ЛИСТ 
НА 31 ДЕКЕМВРИ 1973 ГОД. 

Образец П 

РЕКАПИТУЛ АЦИ Ј А 
Класа 0 
Класа 1 
Класа 2 
Класа 3 
Класа 7 
Класа 9 
Се вкупно: 

На 19 година 
Претседател Старешина 

Раководител на советот на работната на органот на 
на сметководството, заедница, управата, 
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Образец Ш 
ОРГАН НА УПРАВАТА — 

МЕСТО 
СР МАКЕДОНИЈА 

ПРЕСМЕТКА НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА В Р Ш Е Њ Е 
НА РЕДОВНАТА ДЕЈНОСТ ВО 1973 ГОДИНА 

I. СРЕДСТВА 
1 702 Средства пренесени по завршната сметка од претходната го-

дина за финансирање на редовната дејност 
2 700 Средства од буџетот 
3 701, 750 Средства на сопствените приходи што се користат како сред-

ства за вршење на редовната дејност 
4 780 Вонредни приходи 
5 ВКУПНО СРЕДСТВА (1 до 4) 

I I . ПОТРОШОК НА СРЕДСТВАТА 
712 

6 и дел 760 Набавка на потрошен материјал и ситен инвентар 
7 дел 713, Трошоци на производствените услуги 

дел 760 
8 дел 713, Трошоци на непроизводствените услуги 

дел 760 
9 дел 714, Разни други трошоци 

дел 762 
и 781 

10 715, 761 Амортизација 
1 1 Тековна резерва 
12 ВКУПНО ПРЕДВИДЕНО, ОДНОСНО ПОТРОШЕНО (6 ДО И) 
13 208 Дел на трошоци (обврски) наплатени непосредно од буџетот 
14 СРЕДСТВА З А РАСПРЕДЕЛБА (5 минус 12 плус 13) 

III. РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА 

15 дел 710 Исплатени аконтации на личните доходи, со придонесите од 
личните доходи (освен аконтациите за работа подолга од 
полното работно време и за дополнителна работа) 

16 дел 710, Исплатени аконтации на личните доходи, со придонесите од 
дел 765 личниот доход и спрема личните доходи, за работа подолга 

од полното работно време 
17 дел 711, Исплатени лични доходи, со придонесите спрема личните 

дел 765 доходи, за дополнителна работа 
18 дел 711, Исплатени лични примања, со придонесите од личните до-

дел 765 ходи и спрема личните доходи, по основ на граѓанскоправен 
однос 

19 дел 714 Лични примања што ги товарат материјалните трошоци 
дел 762 

20 246 Остварени и неисплатени лични доходи, со придонесите од 
личните доходи и спрема личните доходи 
ВКУПНО РАСПОРЕДЕНО ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ (5 до 20) 

22 900 За фондот на опремата 
23 940 За фондот на заедничката потрошувачка 
24 980 З а резервниот фонд 

ВКУПНО ЗА ПРЕНОС ВО ФОНДОВИТЕ (22 плус 24) 
26 702 За пренос во наредната година 
27 279 За пренос во буџетот 
28 791, 

796 ВКУПНО РАСПОРЕДЕНО (21 плус 25 до 27) 
На 19 година 

Претседател 
Раководител на советот на работната Старешина 

на сметководството, заедница, на органот на управата, 
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Образец IV 
ОРГАН НА УПРАВАТА 

МЕСТО 
СР МАКЕДОНИЈА 

П Р Е Г Л Е Д 
НА ОСТВАРЕНИТЕ И КОРИСТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

ВО 1973 ГОДИНА 

I. СРЕДСТВА 

1. Средства пренесени од претходната година 

2 Вкупно дозначени средства по буџетот на тековната година 

3. Средства од сопствени приходи 

4. Средства од други извори 

5. ВКУПНО СРЕДСТВА (1 до 4) 

II. КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 

6. Набавка на потрошни материјали, ситен инвентар и извршени производ-
ствени услуги 

7. Инвестициони вложувања 

8. Исплатени лични доходи со придонесите (даноците) 

9. Исплатени лични примања со придонесите 

10 Исплатени стипендии 

И. Исплата на населението во готово по основ на социјални давачки, вклучу-
ва јќи и сместување на деца и возрасни к а ј други семејства 

12. Исплата во готово по основ на боречки права 

13. Други исплати на населението во готово 

14. Интервенции во стопанството 

15. Трошоци на здравствената заштита што го товараат буџетот 

16. Трошоци за сместување на возрасни и деца во установи 

17. Други непроизводствени услуги 

18. Други преноси 

19. Вкупно користени средства (6 до 18) од тоа исплатено: 

20. — од страна на органот на управата 

21. — непосредно од буџетот 

22. Непотрошени средства (5 минус 19) 
од тоа: 

23. — Пренос во наредната година 

24. — Пренос во буџетот 

25. Повеќе користени средства — обврски што ќе се пренесат во наредната го-
дина (19 минус 5) 

На 19 година 
Претседател 

Раководител на советот на работната Старешина 
на сметководството, заедница, на органот на управата, 
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Образец V 
ОРГАН НА УПРАВАТА 

МЕСТО 

СР МАКЕДОНИЈА 
П Р Е Г Л Е Д 

НА ОСТВАРЕНИТЕ И ПОТРОШЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 
НА ФОНДОВИТЕ ВО 1973 ГОДИНА 

Група или конто И З Н О С 
Фонд на заедничката потрошувачка 

I. СРЕДСТВА 

1 021 048 080 Состојба на сметката на 31 декември на 
претходната година 

2 021 048 080 Пренос во тековната година по завршната 
сметка на претходната година 

3 021 048 080 Средства од буџетот (по позиција бр. 
на посебниот дел на буџетот) 

4 021 048 080 Средства од приходите или од делот на 
приходите што органот на управата ги ос-
тварил со својата дејност 

5 021 048 080 Други приливи на паричните средства на 
тековната година 

6 021 048 080 Вкупно расположиви средства во тековна-
та година (1 до 5) 

II. КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА 

7 021 048 080 Исплати за инвестициони вложувања (набавка 
на предмети, опрема и др.) 

8 021 048 080 Задолжителни издво јувана на исплати за ин-
вестиции 

9 021 048 080 Отплати по инвестициони кредити 
10 021 048 080 Здружување на средства, дадени кредити и 

позајмици од средствата на фондовите и дру-
ги побарувања 

31 — 048 — Надоместоци (регреси) за годишни одмори на 
работниците 

12 048 — Исплати за станбена изградба 
13 021 048 080 Други исплати и преноси 

14 021 048 080 Вкупно користени средства (7 до 13) 

15 021 048 080 Состојба на слободните парични средства на 
31 декември тековната година (15 минус 14) 

16 900 940 980 Средства издвоени по завршната сметка за 
тековната година 

17 021 048 
и л и и л и 080 Состојба на сметките на издвоените средства 
108 108 

18 021 045 080 Состојба на дадените кредити и позајмици на 
31 декември тековната година 

На 19 година 
Претседател 

Раководител на советот на работната Старешина 
на сметководството, заедница, на органот на управата, 
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Образец VI 

ОРГАН НА УПРАВАТА 

МЕСТО — 

СР МАКЕДОНИЈА 

П Р Е Г Л Е Д 

НА НЕНАМИРЕНИТЕ ОБВРСКИ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1973 ГОДИНА 

I. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА РЕДОВНА ДЕЈНОСТ 

1. Обврски за набавен материјал и услуги 
2. Обврски за лични доходи 
3. Обврски спрема фондовите по привремени позајмици 
4. Друго 

5. ВКУПНО (1 до 4) 

II. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ОПРЕМАТА 

6. Обврски за набавена опрема 
7. Неисплатени втасани ануитети 
8. Други обврски 

9. ВКУПНО (6 до 8) 

III. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРО-
ШУВАЧКА 

10. Обврски за набавен материјал и услуги 
11. Обврски за набавени средства на заедничката потрошувачка 
12. Неисплатени втасани ануитети за станбена изградба 
13. Други неисплатени втасани ануитети 
34. Обврски за станбена изградба 
35. Обврски за инвестиции во објекти на заедничката потрошувачка 
16. Обврски за лични расходи 
3 7. Други обврски 
18. ВКУПНО (10 до 17) 

19. IV. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 

V. ОБВРСКИ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ 

20. Обврски за набавен материјал и услуги 
21. Обврски за набавена опрема и предмети на заедничката потрошувачка 
22. Неисплатени втасани ануитети 
23. Други обврски за инвестиции 
24. Обврски спрема здравствени установи 
25. Обврски спрема други установи и општествено-политички организации 
26. Обврски за лични расходи 
27. Обврски за интервенции во стопанството (регреси, конпензации и ел.) 
28. Други обврски 

29. ВКУПНО (20 до 28) 

30. ВКУПНО ОБВРСКИТЕ НА ОРГАНОТ (5 + 9 + 18 + 19+29) 

На 19 година 

Раководител 
на сметководството, 

Претседател 
на советот на работната 

заедница, 
Старешина 

на органот на управата, 

Состојба на 31 декември 
тековната година 
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Образеп УП 
ОРГАН НА УПРАВАТА 
МЕСТО 
СР МАКЕДОНИЈА 

П Р Е Г Л Е Д 

НА БРОЈОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И НА ИСПЛАТЕНИТЕ И 
ПРЕСМЕТАНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО 1973 ГОДИНА 

(во динари без пари) 

I. ФУНКЦИОНЕРИ 
1. Функционери што ги 

избира или именува 
Собранието 

2. Функционери што ги 
назначува Извршниот 
совет 

3. Вкупно I (1+2) 

П. РАБОТНИЦИ СПОРЕД 
СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА 
И К В А Л И Ф И К А Ц И Ј А 

4. Висока стручна 
подготовка 

5. Виша стручна 
подготовка 

6. Средна стручна 
подготовка 

7. Н и ж а стручна 
подготовка 

8. Висококвалификувани 
9. Квалификувани 

10. Полуквалификувани 
11. Без квалификација 
12. Вкупно П (4 до 11) 

III. ПРИПРАВНИЦИ 
СПОРЕД СТРУЧНАТА 
ПОДГОТОВКА 

13. Висока стручна 
подготовка 

14. Виша стручна 
подготовка 

15. Средна стручна 
подготовка 

16. Вкупно III (13 до 15) 
17. IV. Вкупно (I плус II 

плус III) 
18. V. Пресметани 

придонеси на личните 
доходи 

19. VI. Вкупно (IV плус V) 

На 19 година 
Претседател 

Раководител на советот на работната Старешина 
на сметководството, заедница, на органот на управата, 



Стр. 112 — Бр. 6 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 22 февруари 1974 

Образец VIII 
ОРГАН НА УПРАВАТА 
МЕСТО 
СР МАКЕДОНИЈА 

П Р Е Г Л Е Д 

НА ОДОБРЕНИТЕ И ПОТРОШЕНИТЕ СРЕДСТВА СПОРЕД ПОСЕБНИОТ ДЕЛ 
НА БУЏЕТОТ ЗА 1973 ГОДИНА 

На 19 година 
Претседател 

Раководител на советот на работната Старешина 
на сметководството, заедница, на органот на управата. 

По извршеното срамнување со изворниот 
текст, утврдено е дека во текстот на Правилни-
кот за униформата и функционалните ознаки, 
како и за заштитната опрема на работниците на 
професионалните противпожарни единици, обја-
вен во „Службен весник на СРМ" бр. 44/73, се 
поткраднала грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УНИФОРМАТА И 
ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ОЗНАКИ, К А К О И ЗА 
ЗАШТИТНАТА ОПРЕМА НА РАБОТНИЦИТЕ 
НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ 

ЕДИНИЦИ 

Во член 11 став 2 ред 2 место зборот „темекс" 
треба да стои зборот „темплекс". 

Од Републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи, бр. 05-1257/1-1974 година. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителката Евдокија Иванишевић 
родена Коцева од Скопје, ул. „44" бр. 24, против 
тужениот Милан Иванишевиќ од Скопје, сега со 
непознато место на живеење, за развод на брак. 

Се поканува тужениот Милан И в а н и ш е в и ћ ро-
ден на 8. I. 1941 година во село Иванска, Бјеловар, 
СР Хрватска, од татко Н. Н. и ма јка Стана Ивани-
шевиќ во рок од 30 (триесет) дена по објавува-
њето на овој оглас да се јави лично на судот или 
да ја соопшти својата точна адреса. Во противно 
ќе му се определи привремен старател кој ќе го 
застапува до окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 538/73. (21) 

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
од тужителот Франка Горевска од Куманово, ул. 
„Димитар Влахов" бр. 13 против Боре Горевски од 
Куманово, ул. „Перо Шварц" бр . 13, сега на при-

времена работа во Западна Германија со непозната 
адреса, а за развод на брак. 

Се повикува тужениот Боре Горевски да се ј а -
ви на овој суд или да ја достави својата адреса во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во 
противно судот ќе му определи старател кој ќе го 
застапува до окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1789/73. 
(22) 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО БИТОЛА 

Шарковска, родена Талевска Нада од село Ч е -
шково, Прилепско, поднесе тужба до овој суд за 
развод на брак, против Шарковски Томе од село 
Брусник, сега со непознато место на живеење. Б и -
дејќи тужениот е во неизвесност, се поканува во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ", да се јави во овој 
суд или да определи свој застапник. Во противно 
на истиот ќе му биде определен застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 57/74. (1.9) 

Ајредин Љутвие од Охрид, ул. „15-ти корпус" 
бр. 29, поднесе тужба за развод на брак против 
Ајредин Ајредин од Охрид, ул. „Караорман" бр. 
1, сега со непозната адреса. Биде јќи тужениот е 
во неизвесност, се повикува во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ", да се јави во овој суд или да определи 
свој полномошник. Во противно, на истиот ќе му 
биде определен застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 836/73. (20) 

О К Р У Ж Е Н СУД В'0 ШТИП 

Томе Кулелиев од Струмица поднесе до овој 
суд тужба за развод на брак против Магдалина 
Кулелиева од Ениџе Вардар, со непозната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жената се непознати се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ", да се јави или д а определи свој 
застапник. Во противно судот по службена д о л ж -
ност го определува за застапник Николовски Љ у -
бе, приправник при Окружниот суд во Штип и 
делото ќе се разгледа в о негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 206/73. (23) 
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РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 457, страна 587, книга III е запишано след-
ното: Седиштето на Продавницата број 8 во К а в а -
дарци, на Претпријатието за производство на кон-
фекција „Елегант" — Гевгелија се преселува од 
ул. „Цане Поп Ристов" бб, на ул. „Илинденска" бб 
во Кавадарци, согласно со записникот број 09/559/1 
од 6. VI. 1972 година на Собранието на општината 
Кавадарци — Одделение за надзор и контрола. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 501 од 24. V. 1973 година. (850) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 267, страна 395, книга VII е запишано след-
ното: На Велко Стојановски, досегашен потписник 
на Самостојната организации на здружен труд за 
промет, со својство' на правно лице во Скопје, ул. 
„Железничка" бр. 6, на Претпријатието „Аутома-
кедонија" — увоз-извоз — Скопје, му престанува 
правото за потпишување, поради заминување во 
пензија. 

Му престанува правото за потпишување како 
ш е ф на сметководството на истата и на Раде Тра ј -
ковски. 

За нови потписници на споменатата организа-
ција на работничкиот совет од одржаната седница 
на 20. III. 1973 година се назначени следните лица: 
Панче Костовски, директор на сектор резервни 
делови и Љубинка Далјановска, ш е ф на сметковод-
ството, кои истата ќе ја потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со 
старите регистрирани потписници и тоа: Тодор 
Аџисанков, директор на општи сектор, Бориз Пан-
зов, главен директор, Стефан Ристевски, директор 
на сектор увоз-извоз, Перо Николовски, директор 
на сектор возила, Трајковски Раде, директор на 
стопанско-сметководен сектор и Ж а р к о Тушар, 
ш е ф на одделение, сметано од 23. V. 1973 година. 

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

бр. 509 од 25. V. 1873 година. (852) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 299, страна 169, книга VIII е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Продавницата во Скопје во са-
мото пазариште во Битпазар, на Претпријатието 
за промет со индустриски стоки „Скопски магазин" 
— Скопје, согласно со одлуката на работничкиот 
совет број 0201-3114 од 3. IX. 1971 година, од одр-
жаната седница на 26. IX. 1969 година на „Скоп-
ски магазин" — претпријатие за промет со инду-
стриски стоки — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 476 од 22. V. 1973 година. (854) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 299, страна 169, книга VIII е запишано 
следното: Досегашниот раководител Стабилец Шу-
кри на Продавницата во Скопје, ул. „135" бр. 4, 
на Претпријатието за промет со индустриски сто-
ки „Скопски магазин" — Скопје е разрешен од 
должност. За раководител на истата е назначен 
Ниниќ Братислав, кој нема да биде потписник, 
бидејќи истата ја потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 481 од 21. V. 1973 година. (855) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 566, страна 179, книга И е запишано след-
ното: Претставништвото во Скопје, на „Хермес" — 
застапништво на инострани фирми — Љубљана се 
преселува од ул. „Никола Парапунов" бр. 5, на ул. 
^Партизански одреди" бр. 109 во Скопје, блок 3, 
локал 5, согласно со уверението од инспекциите 
уп. бр. 12-3291 од 9, IV. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 409 од 22. V. 1973 година. (859) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1578, страна 373, книга VII е запишано 
следното: Досегашниот в. д. директор на Претпри-
јатието за стопанисување со води „Водостопанство" 
— Скопје инженер Киро Павлов согласно со од-
луката на работничкиот совет број 01-183/1 од 24. 
IV. 1973 година, е назначен за генерален директор 
и во иднина на оваа должност претпријатието ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, сметано од 29. V. 1973 го-
дина. 

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

бр. 530 од 31. V. 1973 година. (861) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 963, страна 410, книга VII е запишано след-
ното: Дејноста за внатрешен промет на „Имексо-
Импекс" — Скопје — Самостојна организација на 
здружен труд, со својство на правно лице, на „Ју-
го-тутун" — здружено претпријатие — Скопје, со-
гласно со одлуката на советот на работната заед-
ница на Самостојната организација на здружен 
труд „Имексо-Импекс" — Скопје, на „Југо-тутун" 
— здружено претпријатие — Скопје, број 05/59 од 
12. И. 1973 година, од одржаната седница на 19. I. 
1973 година, се проширува и со промет на големо 
со следните групи производи: металопреработувач-
ка и техничка стока и стоки за широка потрошу-
вачка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 329 од 17. IV. 1973 година. (862) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 789, страна 141, книга VIII е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Производ-
ниот погон во Тетово, со самостојна пресметка на 
доходот, на Претпријатието за дистрибуција на 
електрична енергија на територијата на СРМ 
„Електромакедонија" — Скопје Манојловски Ди-
митрије, ш е ф на сметководството, му престанува 
правото за потпишување, бидејќи е разрешен од 
должност со одлуката на работничкиот совет број 
ОН-654/1 од 6. IV. 1973 година. 

Потписник на споменатиот погон во иднина 
останува стариот регистриран потписник на пого-
нот Буневски Благоја, директор на погонот кој 
истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
сметано од 7. V. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 449 од 21. V. 1973 година. (866) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 887, страна 145, книга IV е запишано след-
ното: Дејноста на Складот во Скопје, ул. „Фести-
валска сала" — Сајмиште, на Трговското претпри-
јатие „Конекс" — Белград, согласно со одлуката 
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на работничкиот совет, од одржаната седница на 
29. III. 1973 година се проширува и со продажба 
на големо и тоа: резервни делови и прибор за мо-
торни возила и земјоделски машини. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 413 од 29. V. 1973 година. (873) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 587, страна 555, книга III е запишано след-
ното: „Ватекс" — претпријатие за конфекција — 
Валандово е конституирано на 29. V. 1973 година, 
согласно со записникот број 56 од 29. V. 1973 го-
дина од првата седница на работничкиот совет па 
претприј атието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 545 од 12. VI. 1973 година. (896) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1566, страна 298, книга VII е запишано 
следното: Дејноста на „Бисер" — молеро-фарбар-
ско претпријатие — Скопје, согласно со одлуката 
на работничкиот совет од одржаната седница на 13. 
V. 1973 година во иднина се проширува и со мон-
тирање на разни декоративни услуги — производи: 
завеси, ролетни, ламперии за ѕидови и тавани и 
други од дрво и пластични материи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 538 од 14. VI. 1973 година. (905) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 193, страна 565, книга I е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Стопанско го 
претпријатие за конфекција и постелнина „Брокат" 
— Куманово и тоа: Митевска Крсто Олгица, бла-
гајник и Трајковски Симонов Миле, директор, им 
престанува правото на потпишување, бидејќи со 
разрешени од должност, со одлуката на работнич-
киот совет број 01-209/1 од 26. V. 1972 година, од 
одржаната седница на 25. V. 1972 година. 

За нови потписници на споменатото претпри-
јатие се назначени со горенаведената одлука след-
ните лица: Милевски Томислав, в. д. директор и 
Крстевски Душан, ш е ф на сметководството, сме-
тано од 31. V. 1972 година. 

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

бр. 568 од 22. VI. 1972 година. (984) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1255, страна 1495, книга V е запишано след-
ното: Покрај досегашниот раководител на Прет-
ставништвото и сервисот во Скопје, на ул. „Лени-
нова" бр. 33, на Товарна господинске опреме „Го-
рење" — Белење, Николовски Александар, за ра-
ководител на Претставништвото се назначува и 
Јанков Јанко, кој во иднина ќе го потпишува, за -
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, заедно со стариот потписник Николовски 
Александар. 

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

бр. 411 од 22. VI. 1972 година. (992) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 343, страна 529, книга II е запишано след-
ното: Кон Земјоделско-индустрискиот комбинат — 
Тетово, се присоединува Земјоделската задруга 
„Југ", село Јанчиште — Тетовско, согласно со од-
луката на работничкиот совет на комбинатот бр. 
02-2227 од 27. IV, 1972 година и одлуката на за-

дружниот совет на Земјоделската задруга „Југ", се-
ло Јанчиште број 58 од 21. III. 1972 година донесена 
по пат на референдум. 

Присоединувањето се смета од денот на уписот. 
Се брише од регистарот на задругите од рег. 

бр. 21, страна 715, книга I Земјоделската задруга 
„Југ", село Јанчиште, поради присоединување кон 
Земјоделско-индустрискиот комбинат — Тетово, со-
гласно со горецитираните одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 606 и 607 од 23. VI. 1972 година. (1001) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека ликвидациониот совет на судов по предметот 
на Општиот деловен сојуз — Делчево во присилна 
ликвидација на 15. X. 1973 година донесе решение 
со диспозитив: 

Се заклучува постапката по присилната ликви-
дација над Општиот деловен сојуз — Делчево. 

По правосилноста на решениево Општиот дело-
вен сојуз — Делчево во присилна ликвидација да 
се избрише од регистарот на стопанските органи-
зации. 

Решениево може да се напаѓа со жалба во рок 
од 15 дена од огласувањето преку овој суд, к а ј 
Вишиот стопански суд — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, I. л. бр. 
5/62-31. (1298) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 65, страна 284, книга VI е запишано 
следното: Покрај досегашните потписници на Тр-
говското претпријатие за промет со технички ма-
теријали, бои, лакови, хемикалии, печатарски ма-
теријали, хартија и фотоматеријали „Центрохеми-
ја" — увоз-извоз — Скопје и тоа: Котевски Тоде, 
директор на финансиско-сметководниот сектор, 
Блажевски Боро, ш е ф на сметководството, Трпчев-
ски Горѓи Димитар, генерален директор, Макси-
мовски М. Александар, пом. генерален директор и 
Ѓуровски М. Стојан, ш е ф на деловницата увоз-
извоз, претпријатието во иднина ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето и новоназначениот потписник Атанасова 
Душанка, в.д. ш е ф на сметководството, назначена 
со решението број 04-150/20 од 20. VI. 1973 година. 

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

бр. 704 од 13. VII. 1973 година. (1110) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1430, страна 621, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на Деловната единица во Скопје, 
ул. „Индустриска" број 22, на Деловното здруже-
ние за патен сообраќај на НР Хрватска „Тран-
спорткомерц" — Загреб, согласно одлуката на уп-
равниот одбор од одржаната седница на 8. Ш. 1972 
година на „Транспорткомерц" — Загреб и изводот 
од регистарот на Окружниот стопански суд — З а -
греб и тоа: вршење на работи од меѓународниот 
транспорт на стока за потребите на членовите на 
Здружението и за трети лица се брише и се до-
полнува со: вршење на сообраќајно-агенциски ра -
боти во вид на посредување во превозот на стока 
и меѓународниот друмски сообраќај помеѓу стран-
ски корисници и домашни даватели на услуги со 
обезбедување превозни средства и странски возачи 
и простор во превозните средства за стоката на 
своите комитенти; вршење осигурување на коли-
чината на стоката како и вршење на пропишани 
или вообичаени споредни работи во врска со тие 
превози (склучување на договори во име и за смет-
ка на комитетите , како и за посредување во заклу-
чувањето на овие договори). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 372 од 29. IX. 1972 година. (1447) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 791, страна 639, книга III е запишано след-
ното: Претставништвото во Скопје на Трговското 
претпријатие „Металсервис" — Београд, сега Ор-
ганизација на внатрешна трговија со железна, ме-
тална и техничка стока — Београд, во состав на 
„Југометал-Комбинат", Здружено претпријатие за 
производство, внатрешна и надворешна трговија — 
Београд, согласно со одлуката на работничкиот со-
вет од И. V. 1972 година се преселува од ул. „279-а" 
бр. 48 на ул. „Иво Рибар-Лола" бр. 2/3 — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 700 од 10. X. 1972 година. (1515) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 51, страна 440, книга VII е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Графичкиот 
завод „Гоце Делчев" — Скопје Трајко В е л и ч е в -
ски, директор, му престанува правото за потпишу-
вање, бидејќи е разрешен од должност со одлу-
ката на работничкиот совет, од одржаната седница 
на 13. IX. 1972 година. 

За директор на Графичкиот завод „Гоце Дел-
чев" — Скопје со одлуката на работничкиот совет 
број 02-3472 од 14. IX. 1972 година е назначен Ан-
доновски Димитар Киро, кој во иднина истиот ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, со старите регистрирани 
потписници и тоа: Георгиевски Александар, технич-
ки раководител, Орцев Славчо, раководител на ко-
мерцијално™ одделение и Белковски Методија, ш е ф 
на сметководството, сметано од 9. X. 1972 година. 

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

бр. 926 од 20. X. 1972 година. (1560) 

новна организација на здружен труд — хидроелек-
трана „Глобочица" — Струга (со својство на прав-
но лице), на Претпријатието за производство и пре-
несување на електрична енергија „Електростопан-
ство" — Скопје. 

Се проширува дејноста на Хидроелектраната 
„Глобочица" — Струга уште со изработка на ин-
кестиционо-техничка документација, студии и про-
екти, техничко набљудување на брани, хидроенер-
гетски, хидротехнички и останати објекти, изведу-
вање на електро-монтажни, машински и градежни 
работи, авто-механичарски работи и превезување 
на предмети. 

Овие промени се извршени врз основа на од-
луката на работничкиот освет на ХЕ „Глобочица" 
— Струга, број 02-115/1 од 5. I. 1973 година, само-
управната спогодба за здружување на работата и 
средствата, број 3927 од 20. XII. 1972 година, и ре-
шението од Одделението за инспекции служби на 
Собранието на општината Струга, број 08-47/1 од 
10. IV. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 98/73. (758) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. IV. 1973 година, рег. бр. 120/55, книга III е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Р а ј ниноски Петре, досегашен ш е ф 
на сметководството на Угостителското претприја-
тие „Турист" — Струга. 

Се овластува Богоески Спасе, ш е ф на сметко-
водството, покрај досегашниот потписник Ристев-
ски Ѓурица, директор, да го потпишува претпри-
јатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 202/73. (759) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. IV. 1973 година, рег. бр. 24/69, книга I е запи-
шано следното: Самостојната организација на здру-
жен труд — паркови и зеленило — Прилеп, на 
Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп" — 
Прилеп, која има својство на правно лице, не од-
говара по принципите на супсидијарната и соли-
дарната одговорност за обврските по однос на об-
ртните средства на друга таква ООЗТ. 

Оваа промена е извршена врз основа на само-
управната спогодба на здружување на основните 
организации на здружен труд во работната органи-
зација — Земјоделско-индустриски комбинат „При-
леп" — Прилеп од февруари 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фл. 
бр. 200/73. (755) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. IV. 1973 година, рег. бр. 28/60, книга I е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето на 
Горѓи А т а н а с о в и , досегашен директор и потпи-
сник на Фабриката за електромотори и електрич-
ни апарати за домаќинството „Микрон" — Прилеп. 

Се овластува Михаил Топчиоски, директор, да 
ја потпишува фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 190/73. (756) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. IV. 1973 година, рег .бр. 17/66, книга II е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Самостојна-
та организација на здружен труд — Хидроелек-
трана „Глобочица" — Струга, на Претпријатието за 
производство и пренесување на електрична енер-
гија „Електростопанство" — Скопје и гласи: Ос-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 16, страна 80, книга VIII е запишано след-
ното: Организацијата на здружен труд, без својство 
на правно лице — Погон за внатрешен и меѓуна-
роден автотранспорт и шпедиција „Млаз" — Бог-
данци, на Трговското претпријатие за промет со 
нафта и нафтени деривати „Југопетрол" — Скопје, 
согласно со одлуката на работничкиот совет од одр-
жаната седница на 17. III. 1973 година се стекнува 
со својство на правно лице. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 347 од 8. V. 1973 година. (768) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 363, страна 313, книга II е запишано след-
ното: Фирмата на Претпријатието за туризам и 
комунални работи „Маврово" од Маврови Анови, 
согласно со одлуката на Советот на работната за-
едница број 120 од 29. III. 1973 година, од одржа-
ната седница на 27. II.. 1973 година се менува и ќе 
гласи: Претпријатие за угостителство, туризам и 
комунални работи „Маврово" — Маврови Анови, 
Гостивар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 338 од 8. V. 1973 година. (774) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 115, страна 643, книга I е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата за одела „Вартекс", 
со седиште во Кичево, на Вараждинската текстил-
на индустрија „Вартекс" — Вараждин, согласно со 
одлуката на работничкиот совет на „Вартекс" - — 
Вараждин, број 377 од 16. III. 1973 година се про-
ширува и со: продажба на сопствени производи на 
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машка, женска и детска конфекција , сукна и про-
изводи на други организации т. е. продажба на 
текстил, кратка и плетена стока, облека, лесна и 
тешка како и крзнена конфекција, текстилна, к о ж -
на и крзнена галантерија и чадори во мрежата на 
сопствените индустриски продавници и стоковни 
куќи, со довршени и евентуално недовршени пред-
мети за облекување. 

Од Окружниот стопански суд во СкопЈе, Фи. 
бр. 362 од 27. IV. 1973 година. (777) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 87, страна 517, книга I е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Продавницата за чевли во Кичево, ул. 
„11 Октомври" бр. 4, на Трговското претпријатие 
за внатрешна и надворешна трговија „Рефлекс" — 
Белград, согласно со заклучокот на работничкиот 
совет број 2.871/2-73, од одржаната седница на 6. 
Ш. 1973 година на споменатото претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 326 од 27. IV. 1973 година. (778) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 214, страна 453, книга VII е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Фабриката за 
производство на пиво и слад — Скопје (скратено 
Пивава) инженер Ж и к а Поповиќ, в. д. генерален 
директор и Петар Чатлески, дипломиран еконо-
мист — директор на комерцијалниот сектор, им 
престанува п р а в о т о за потпишување, бидејќи се 
разрешени од должност. 

За генерален директор на Фабриката за произ-
водство1 на пиво и слад — Скопје (скратено Пива-
ра), со одлуката на работничкиот совет број 02-2371 
од 17. IV. 1973 година, од одржаната седница па 
12. IV. 1973 година е назначен Никола Цубалевски, 
кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, со новоназ-
начениот потписник инженер Ж и к а Поповиќ, тех-
нички директор, назначен со одлуката на Делов-
ниот одбор број 02-2570 од 25. IV. 1973 година, од 
одржаната седница на 24. IV. 1973 година на Ф а -
бриката за производство на пиво и слад — Скопје 
и старите регистрирани потписници: Јован Коко-
лански, дипломиран економист — финансиски ди-
ректор и Стојан Досев, дипломиран економист — 
директор на планско-развбјниот сектор, сметано од 
9. V. 1973 година. 

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

бр. 456 од 10. V. 1973 година. (779) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 918, страна 345, книга IV е запишано след-
ното: Најдовски Тодор, досегашен раководител на 
.,Машиноремонт" — Титоград — Склад во Скопје, 
ул. „Железничка" бр. 40 е разрешен од должност 
со решението број 01-1570 од 10. X. 1972 година. 

За раководител на Складот, со решението број 
01-439 од 24. V. 1972 година е назначен Спасовски 
Кирил, кој нема да биде потписник, бидејќи истиот 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува шефот 
на претставништвото во Скопје Васковски Стра-
хил, во границите на овластувањето. 

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

бр. 348 од 27. IV. 1973 година. (782) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 471, страна 547, книга III е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Топилницата 
за цинк и олово во основање „Злетово" — Титов 
Велес, Демниевски Методија, комерцијален дирек-
тор, му престанува правото за потпишување, би-
дејќи е разрешен од должност, а на потписника 
Врховец Милослав, технички директор, му преста-
нува правото за потпишување а и понатака оста-
нува во работната организација, согласно со одлу-
ката на советот, број 02-4402/8 од 3. XI. 1972 година. 

За нови потписници на Топилницата со горе-
наведената одлука се назначени следните лица: 
Тумбов Горѓи, комерцијален директор и Ивановски 
Стојче, директор на општ сектор, кои Топилницата 
ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, 
во границите на овластувањето, со старите реги-
стрирани потписници Јонче Котески, директор и 
Љубе Бабунски, ш е ф на сметководството. 

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

бр. 19 од 16. I. 1973 година. (117) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1601, страна 1, книга VIII е запишано след-
ното: На досегашниот раководител Нешо Марков-
ски на ООЗТ со својство на правно лице „Кому-
нист", орган на Сојузот на комунистите на Југо-
славија — македонско издание, во состав на Но-
винско-издавачкото претпријатие „Комунист" — 
Белград — во Скопје му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност со 
решението број 129 од 1. VI. 1973 година на работ-
ната заедница на истата. 

За раководител на ООЗТ со својство на прав-
но лице „Комунист", орган на Сојузот на комуни-
стите на Југославија — македонско издание, во со-
став на Новинско-издавачкото претпријатие „Ко-
мунист" — Белград во Скопје е назначен со ре-
шението број 130 од 1. VI. 1973 година на советот 
на работната заедница Чедомир Стојковски, кој 
истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, сметано од 4. VI. 
1973 година. 

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

бр. 555 од 7. VI. 1973 година. (877) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 116, книга VIII е запишано 
следното: Кон „Интерпромет" — трговско претпри-
јатие за промет со универзални стоки на големо и 
мало — Скопје — СОЗТ со својство на правно ли-
це — Стоковна куќа „Тетово" од Тетово, согласно 
со договорот за интеграција број 41 од 26. II. 1973 
година, одлуката за распишување на референдум 
на „Интерпромет" — Скопје — Стоковна куќа „Те-
тово" — Тетово број 291 од 25. I. 1973 година, од-
луката на работничкиот севет на „Јелак" — тргов-
ско претпријатие за промет на големо и мало со 
текстил и кожна галантерија — Тетово број 02-124/1 
од 20. I. 1973 година, одлуката број 02-257 од 20. И. 
1973 година наработничкиот совет на „Јелак" — 
трговско претпријатие — Тетово, одлуката на Со-
ветот на работната заедница на „Интерпромет" — 
Скопје — Стоковна куќа „Тетово" од Тетово број 
874 од 27. II. 1973 година и одлуката на работнич-
киот совет на „Интерпромет" — трговско претпри-
јатие — Скопје број 35 од 21. II. 1973 година се 
присоединува „Јелак" — трговско претпријатие за 
промет на големо и мало со текстил и кожна га-
лантерија — Тетово. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните, од рег. број 290, страна 391, книга И Тр-
говското претпријатие за промет, на големо и мало 
со текстил и кожна галантерија „Јелак" — Тетово, 
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бидејќи се присоединува кон „Интерпромет" — тр-
говско претпријатие за промет со универзални сто-
ки на големо и мало — Скопје — СОЗТ со својство 
на правно лице — Стоковна куќа „Тетово" од Те-
тово, согласно со горенаведените одлуки и догово-
рот за интеграција. 

Присоединетото Трговско претпријатие на го-
лемо и мало со текстил и кожна галантерија „Је-
лак" — Тетово и СОЗТ со својство на правно лице 
— Стоковна куќа „Тетово" од Тетово се организи-
раат во ООЗТ со својство на правно лице „Јелак" 
— Тетово под фирма: „Интерпромет" — трговско 
претпријатие за промет со универзална стока на 
големо и мало — Скопје — ООЗТ со својство на 
правно лице „Јелак" — Тетово или скратено „Ин-
терпромет"-„Јелак" — Тетово, плоштад „Маршал 
Тито" број 25. Предмет на работењето на ООЗТ е 
промет на големо и мало со универзални и инду-
стриски стоки за широка потрошувачка. 

Трговското претпријатие „Интерпромет"-„Јелак" 
— Тетово е основано со организирање на ООЗТ со 
својство на правно лице Стоковна куќа „Тетово" — 
Тетово на „Интерпромет" — Скопје и присоедину-
в а њ е ^ кон неа на Трговското претпријатие на го-
лемо и мало со текстил и кожна галантерија „Је-
дак" — Тетово во ООЗТ со својство на правно ли-
це под фирма: „Јелак" — Тетово или скратено „Ин-
терпромет"-„Јелак" — Тетово. 

ООЗТ со својство на правно лице „Јелак" — 
Тетово или скратено „Интерпромет"-„Јелак" — Те-
тово ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжу-
ваат во границите на овластувањето Ацевски Или-
ја, в. д. директор, Митрушевски Влога ја, директор 
на комерцијално-финансискиот сектор, Дивна Сто-
ичкова, ш е ф на сметководството, Никола Јованов-
ски, ш е ф на комерцијално и Бошко Билбил овски, 
ш е ф на финансиско-планска оператива. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Во колку некоја од другите ООЗТ со својство 

на правно лице во состав на „Интерпромет" — 
Скопје, покаже негативни финансиски резултати 
ООЗТ „Јелак" — Тетово не учествува во покрива-
њето на нејзината загуба. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 194 од 26. III. 1973 година. (604) 

мало — Скопје, со одлуката на работничкиот совет 
број 01-712 од 17. III. 1973 година, од одржаната 
седница на 17. III. 1973 година. 

Раководител на деловната единица е Бафтири 
Тефик. 

Деловната единица (продавница) број 29, без 
својство на правно лице во Тетово ќе ј а потпишува, 
задолжува и раздолжува матичното претпријатие, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 497 од 24. V. 1973 година. (843) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1551, страна 256, книга VII е запишано след-
ното: Дејноста на Трговското претпријатие на го-
лемо и мало „Технокооп" — Скопје, согласно со 
одлуката на работната заедница од одржаната сед-
ница на 19. IV. 1973 година во иднина се проширу-
ва и со вршење на транспортни услуги на стока со 
сопствени возила за сопствени потреби и потребите 
на други претпријатија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 410 од 28. V. 1973 година. (872) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1218, страна 1155, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот ш е ф на Пословницата во Скоп-
је, ул. „Ѓуро Сала ј" број 1, на „Компас" — тури-
стичко и автобуско претпријатие — Љубљана, Ма-
л и н о в с к и Илија , е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За ш е ф на Пословницата во Скопје на ул. „Ѓу-
ро Салај" бр. 1, на „Компас" — туристичко и авто-
буско претпријатие — Љубљана е назначен Ж и в а -
диновиќ Живомир, кој истата во иднина ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, сметано од 19. IV. 1973 година. 

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

бр. 399 од 11. VI. 1973 година. (874) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег .бр. 304, страна 145, книга II е запишано след-
ното: Седиштето на Претставништвото со стова-
риште во Куманово, на Претпријатието „Агрооп-
рема" — експорт-импорт — Белград е на улица 
„Доне Божинов" број 18 во Куманово. 

Досегашниот в. д. директор на Претставништво-
то со стовариште во Куманово Костиќ Тихомир е 
разрешен од должност со одлука на работничкиот 
совет на „Агроопрема" — Белград од 30. I. 1973 го-
дина. 

За директор на споменатото претставништво со 
стовариште е назначен со одлуката на работнич-
киот совет на „Агроопрема" — Белград од 30. I. 
1973 година Стојковски Владимир, кој истото ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, сметано од 26. III. 1973 година. 

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

бр. 309 од 25. IV. 1973 година. (661) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1591, страна 161, книга VIII е запишана под 
фирма: „Макоплод" — трговско претпријатие на 
големо и мало — Скопје — Деловна единица (про-
давница) број 29, без својство на правно лице во 
Тетово, ул. „Страшо Пинџур" број 117. Предмет на 
работењето на деловната единица е промет со ко-
лони ја лно-прехранбени стоки. 

Деловната единица е основана со одлуката на 
„Макоплод" — трговско претпријатие на големо и 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1599, страна 497, книга VII е запишано под 
фирма: Индустрија за шински и друмски возила, 
опрема и метална конструкција „Гоша" — Смеде-
ревска Паланка — Претставништво во Скопје, ул. 
„Никола Вапцаров" број 7. Предмет на работењето 
на претставништвото е следење движењата на па-
зарот во СР Македонија во врска со сите произво-
ди на индустријата „Гоша". 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Индустријата „Гоша" — Смедеревска Па-
ланка, со одлуката од 13. IX. 1971 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
Р1 раздолжува Анчевски Јанко, раководител, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 951 од 12. ХИ. 1973 година. (7) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. XI. 1972 година, страна 11, книга II, реден број 
5 се запиша основање на Погон за тополарство и 
земјоделие — Струмица, во состав на ООЗТ на 
ПДИ „Треска" — Скопје — Сектор за тополарство 
и земјоделие — Скопје. 

Погонот ќе ги врши следните дејности: 
— подигање на плантажи од брзорасни меки 

лисјари, производство и откуп на земјоделски про-
изводи и расадничко производство. 

Овластени потписници се: раководителот и н ж е -
нер Војислав Нафтенов и шефот на сметководство-
то Тинка Димитар Терзиева, кои колективно ќе ја 
потпишуваат жиро-сметката на погонот. 
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Погонот е без својство на правно лице. 
Погонот е во состав на Основната организа-

ција на здружен труд на ПДП „Треска" — Скопје 
— Сектор за топол арство и земјоделие — Скопје, 
основан со одлуката на Централниот работнички 
совет број 02-29610 од 16. VI. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 263/72. (175) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. I. 1973 година, рег. бр. 1/71, книга I е запишана 
под фирма: Продавница број 3 во Битола (кај Пе-
дагошката академија), на Самостојната организа-
ција — Претставништво „Битолакомерц" — Битола, 
на Земјоделската задруга „Мечкин Камен", село 
Сладујево. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на чоколади и вафел производи, кон-
зервирани производи, пиво, безалкохолни пијалоци, 
бели печива, цигари, кибрит како и продажба на 
тетратки, прибор за пишување и продажба на так-
сени марки. 

Раководител на продавницата е Петковски Тра-
јан. 

Продавницата е основана од Самостојната ор-
ганизација — претставништво „Битолакомерц" — 
Битола, на Земјоделската задруга „Мечкин Камен" 
— село Сладујево, со одлуката бр. 102 и 103 од 12. 
VII. 1972 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 305/72. (292) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. I .1973 година, рег. бр. 1/71, книга I е запишана 
под фирма: Продавница во Битола, ул. „Јане Сан-
дански" бр. 59, на Самостојната организација — 
претставништво „Битолакомерц" — Битола, на Зем-
јоделската задруга „Мечкин Камен", село Сладу-
дево. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на тетратки, моливи, хемиски пенкала, 
разгледници, цигари, кибрит, поштенски и таксени 
вредносници и детски играчки. 

Раководител на продавницата е Горевска Пи-
сана. 

Продавницата е основана од Самостојната ор-
ганизација — претставништво „Битолакомерц" — 
Битола, на Земјоделската задруга „Мечкин Камен", 
село Сладујево бр. 103 од 12. VII. 1972 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува претставништвото. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 306/72. (293) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 228, книга VII е запишана под 
фирма: „Инпрес" — трговско претпријатие за про-
мет со индустриски и прехранбени стоки — Скопје 
— Организација на здружен труд, без својство на 
правно лице — Продавница во Скопје, населба 
Козле, кула број 14. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на прехранбени стоки, свежо 
месо и колонијална стока. 

Продавницата е основана од „Инпрес" — тргов-
ско претпријатие за промет со индустриски и пре-
хранбени стоки — Скопје, со одлуката на работнич-
киот совет број 02/12510 од 16. XI. 1972 година, од 
одржаната седница на 15. XI. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Антовски Гоко. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 130 од 13. И. 1973 година. (340) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. II. 1973 година, рег. бр. 44, книга II, реден број 
1 е запишано основање на Претпријатие за произ-
водство на конфекција „Елегант" — Гевгелија, 
„Елегант" — Продавница број 6, со седиште во Р а -
довиш. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на конфекциски производи, трикотажа, 
галантерија и метража. 

Раководител на продавницата е Евгенија Сте-
фановска. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
производство на конфекција „Елегант" — Гевге-
лија, број 1687 од 7. X. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 293/72. (437) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. I. 1973 година, рег. бр. 24/63, книга I е запиша-
на под фирма: Основна организација на здружен 
труд — Кланица во село Мажучиште (без својство 
на правно лице, со своја жиро сметка) а на З И К 
„Прилеп" — Прилеп. Предмет на работењето на ос-
новната организација е производство на месо и ме-
сни производи и продажба на големо и мало суво-
месни производи, откуп на жива стока и кожа и 
промет со колонијални производи. 

Основната организација е основана со одлуката 
од централниот работнички совет број 02-1217 од 
21. X. 1972 година на З И К „Прилеп" — Прилеп и 
одлуката од работничкиот совет на погонот трго-
вија — Прилеп, бр. 02-4617/1 од 23. XII. 1972 го-
дина. 

Основната организација ќе ја потпишуваат На-
ум Стамболџиоски и Перо Наумоски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 335/72. (298) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. И. 1973 година, страна 393, реден број 13 е за -
пишано основање на Претпријатие за производство 
трикотажа и конфекција „Трико" — Виница, Про-
давница број 20 во Струмица, ул. „Маршал Тито" 
број 43. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на трикотажни и конфекциски произво-
ди и друга трговска стока. 

Раководител на продавницата е Нада Вртева. 
. Продавницата е во состав на Претпријатието за 

производство трикотажа и конфекција „Трико" — 
Виница, основана со одлуката на работничкиот со-
вет на претпријатието, број 2119 од 27. XII. 1971 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 273/72. (438) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. И. 1973 година, рег. бр. 23, е запишана под ф и р -
ма: „Гранап" — трговско претпријатие на големо и 
мало — Струмица, Продавница за самопослужува-
ње број 7, со седиште во Струмица, ул. „Браќа Ми-
ладинови" бб. 

Продавницата ќе врши продажба на разна сто-
ка — самопослуга. 

Раководител на продавницата е Томе Васил 
Томов. 

Продавницата е основана со одлуката на ра -
ботничкиот совет на „Гранап" — трговско претпри-
јатие на големо и мало — Струмица, број 02-4273/1 
од 7. XI. 1972 година. 

* Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 274/72. (440) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 19, страна 112, книга VIII е запишан под 
фирма: „Интерекспорт" — Скопје — Самостојна 
хотелско-угостителска организација на здружен 
труд, со својство на правно лице „Метропол" — 
Скопје — хотел „Б" категорија „Унион" — Кичево. 
Предмет на работењето на хотелот е вршење на 
угостителски услуги — сместување. 

Хотелот е основан од „Интерекспорт" — Скоп-
је — Самостојна хотелско-угостителска организа-
ција на здружен труд, со својство на правно лице 
„Метропол" — Скопје, со одлуката на работнич-
киот совет број 02-3793 од 23. ХИ. 1972 година. 

Раководител на хотелот е Митре Џапазовски. 
Хотелот „Б" категорија „Унион" — Кичево ќе 

го потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 174 од 20. III. 1973 година. (481) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр .516, страна 1125, книга II е запишана под 
фирма: Текстилна индустрија „Нетекс" — Неготи-
но — Организација на здружен труд, без својство 
на правно лице — Продавница број 1 во Неготино, 
улица „Страшо Пинџур" бр. 22. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е промет на мало со про-
дажба на мебел-штоф, жерсе, галантериска стока, 
предива, отпадоци од конци и друга текстилна 
стока. 

Продавницата е основана со одлуката на работ-
ничкиот совет на Текстилната индустрија „Нетекс" 
— Неготино, бр. 02-98/2 од 13. II. 1973 година, од 
одржаната седница на 22. ХИ. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Манева Зорка. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 301 од 28. III. 1973 година. (557) 

Раководител на магацинот е Бељули Али. 
Магацинот ќе го потпишува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 177 од 9. IV. 1973 година. (611) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 58, книга VIII е запишан под 
фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска" 
— Скопје — Основна организација на здружен 
труд, без својство на правно лице — Погон за пре-
работка на амбалажа — село Миравци. Предмет на 
работењето на погонот е производство и продажба, 
на мало и големо, на ,сите видови домашен и кан-
целариски мебел, производство и продажба на раз-
ни видови амбалажа, фурнир, шпер и панел плочи, 
иверести плочи, градежна столарија; производство 
и продажба на производи од пластични полиуре-
тански и полиоестерски маси; производство и про-
дажба на пловни објекти, изградба на монтажни ку-
ќи за живеење и општествени објекти, производ-
ство и продажба на каучи, лежаи, дрвна галанте-
рија и слично. 

Погонот е основан од Претпријатието за дрвна 
индустрија „Треска" — Скопје со одлуката на цен-
тралниот работнички совет на претпријатието, бр. 
02-1186/169 од 13. XII. 1971 година. 

Основната организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Погон за преработка на 
амбалажа — село Миравци ќе ја потпишуваат, за -
должуваат и раздолжуваат, во границите на овла-
стувањето, инженер Николов Димо, директор на 
ООЗТ — погон за преработка на амбалажа — село 
Миравци и инженер Панов Никола, ш е ф на по-
гонот. 

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

бр. 255 од 9. IV. 1973 година. (609) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1591 ,страна 481, книга VII е запишана под 
фирма: „Макоплод" — трговско претпријатие на 
големо и мало — Скопје — Организација на здру-
жен труд, без својство на правно лице — Продав-
ница во Скопје, населба Драчево, улица „Ратко Ми-
тровиќ" бб. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на мешани колонијални стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Макоплод" — Скопје, 
со одлуката на работничкиот совет број 01-967/1 од 
25. II. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Спасовски Бо-
жин. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 265 од 29. III. 1973 година. (560) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1591, страна 481, книга VII е запишан под 
фирма: „Макоплод" — трговско претпријатие на 
големо и мало — Скопје — Организација на здру-
жен труд, без својство на правно лице — Магацин 
број 4 во Куманово, ул. „И Октомври" број 43. 
Предмет на работењето на магацинот е складирање 
на прехранбени производи. 

Магацинот е основан од „Макоплод" — трговско 
претпријатие на големо и мало — Скопје, со одлу-
ката на работничкиот совет број 01-139/1 од 19. VII. 
1972 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 401, книга VII е запишано след-
ното: Се бришат од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните продавниците на Работната организа-
ција „Жито Македонија" — прехранбен комбинат 
— Скопје — Филијала — Гостивар и тоа: 

1. Продавницата во село Врапчиште, од рег. бр. 
562, страна 319, книга VI; 

2. Продавницата „Вардар" во село Здуње, од 
рег. бр. 562, страна 794, книга VI; 

3. Продавницата „Чифлик" во село Дебреше, 
од рег. бр. 562, страна 795, книга VI; 

4. Продавницата број 2 во село Вруток, од рег. 
бр. 562, страна 792, книга VI; 

5. Продавницата број 4 во село Речане, од рег. 
бр. 562, страна 792, книга VI; 

6. Продавницата број 1 во село Вруток, од рег. 
бр. 572, страна 792, книга VI; 

7. Продавницата „Бигорски" во село Битуше, 
од рег. бр. 562, страна 62, книга VII; 

8. Продавницата во село Чегране, од рег. бр. 
562, страна 62, книга VII; 

9. Продавницата „Шара" во село Врапчиште, 
од рег. бр. 562, страна 63, книга VII; 

10. Продавницата „Мала Централа" во село Р а -
вен, од рег. бр. 562, страна 62, книга VII, и 

И. Магацинот во Гостивар, од рег. бр. 562, 
страна 814, книга VI, согласно со одлуката на од-
борот за привремена управа на фили јалата во Го-
стивар, број 03-9 од 3. V. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 447 од 28. V. 1973 година. (847) 



Стр. 120 — Вр. 6 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 22 февруари 1974 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 280, страна 390, книга VI е запишано след-
ното: На досегашните потписници на „Кис" — ке -
рамичка индустрија — Скопје и тоа: Арсов Анге-
ле Љубе, пом. главен директор, Коневски Кирил 
Костадин, технички директор и Кочовски Николов 
Анастас, финансиски директор, им престанува пра-
вото за потпишување со одлуката на работничкиот 
совет број 388 од 27 III. 1973 година, од одржаната 
седница на 9. X. 1972 година. 

За нови потписници на „Кис" — керамичка ин-
дустрија — Скопје со горенаведената одлука се 
назначени следните лица: Тодоровски Божинов 
Павле, раководител на финансиски сектор, Нико-
лиќ Љубо Петар, раководител на комерцијален сек-
тор и Миловановиќ Марко Милисав, раководител 
на општ сектор, кои претпријатието ќе го потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите 
на овластувањето, со стариот регистриран потписник 
Стојановски Гиго Ѓоко, главен директор, сметано 
од 29. III. 1973 година. 

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

бр. 323 од 23. IV. 1973 година. (783) 

Конкурсната комисија за именување директор 
на Основното училиште „Владо Тасевски" — Ско-
п је 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за директор на училиштето (избор) 
Покрај општите услови предвидени со Зако-

нот за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат 
и следните посебни услови: 

— завршен факултет или висока школа за об-
разование на наставници; 

— на јмалку 10 години работно искуство во про-
светна струка; 

— да има организациони способности и морал-
но-политички квалитети. 

Кон пријавата таксирана со 2 динари таксена 
марка, кандидатите ги приложуваат и следните 
документи: извод од матичната книга на родените, 
диплома за школските квалификации, потврда за 
работно искуство, биографија, уверение дека не е 
осудуван и дека не е под истрага. 

Некомплетираните документи нема да се земат 
во разгледување. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на не-
говото објавување. (82) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при работната организа-

ција за превоз на патници и сток^ во земјата и 
странство „Орел" — Радовиш 

р а с п и ш у в а 

ПОВТОРЕН К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетото работно место 
Секретар. 

Услови: 

Покрај општите услови според ОЗРО кандида-
тот треба да ги исполнува и следните посебни ус-
лови: 

— да има завршен правен факултет со над 2 
години работно искуство во струката, 

— да има завршено управно-правна школа со 
над 5 години работно искуство во струката, 

— да е државјанин на СФРЈ, 
— да ја има регулирано воената обврска. 
Покрај молбите кандидатите да ги достават и 

следните документи: диплома за завршен правен 
факултет, односно виша управно-правна школа, 
потврда за работно искуство, уверение за д р ж а -
вјанство, уверение дека не е осудуван и не е под 
истрага и потврда дека ја регулирал воената об-
врска. 

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

Молбите заедно со документите да се доставу-
ваат до конкурсната комисија при АТШ „ОРЕЛ" 
— Радовиш. 

Некомплетираните документи комисијата нема 
да ги зема во разгледување. 

Личниот доход ќе се исплаќа според правил-
никот за распределба на личните доходи. 

Во конкурсот за пополнување на работни места 
на Медицинскиот факултет на Универзитетот „Ки-
рил и Методи" — Скопје, објавен во „Службен 
весник на СРМ" бр. 1 од 30 јануари 1974 година, на 
стр. 15, под огл. бр. (45), е направена грешка и се 
дава следната 

И С П Р А В К А 

Под реден број 7 е објавено: „еден виш стручен 
соработник по предметот патолошка физиологија", 
а треба да стои: „еден научен соработник по пред-
метот патолошка физиологија". 

Од Медицинскиот факултет — Скопје. 

СОДРЖИНА 
Страна 

35. Одлука за отстапување средства од Резерв-
ниот фонд на Социјалистичка Република 
Македонија за 197з година — — — — 97 

36. Одлука за користење на средства од Ре-
зервниот фонд на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија — — — — — — — 97 

37. Решение за разрешување од должност со-
ветник на републичкиот секретар за обра-
зование и наука — — — — — — — 97 

38. Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за образование и на -
ука — — — — — — — — — — 97 

39. Наредба за утврдување на факторот за 
пресметување на вкупниот чист приход од 
земјоделска дејност — — — — — — 97 

40. Упатство за начинот на изготвувањето на 
завршната сметка на органите на управата 
за 1973 година — — — — — — — 98 
Исправка на Правилникот за униформата 
и функционалните ознаки, како и за за -
штитната опрема на работниците на про-
фесионалните противпожарни единици — 112 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-601-128 

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


