СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ" излегува по потреба. Ракописите не
се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 30 декември 1971
Скопје
Број 42
Год. XXVII

318.
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, издавам
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНА
НА ПРОДАЖБА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ
Се прогласува Законот за забрана на продажба на станбени згради и станови во општествена
сопственост,
што Собранието на Социјалистичка Република
Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 декември 1971 година,
и на седницата на Соборот на општините, одржана на 29 декември 1971 година.
Број 03-4218
Претседател
30 декември 1971 година на Собранието на СРМ,
Скопје
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН
ЗА ЗАБРАНА НА ПРОДАЖБА НА СТАНБЕНИ
ЗГРАДИ И СТАНОВИ ВО ОПШТЕСТВЕНА
СОПСТВЕНОСТ
Член 1
Се забранува продажбата на станбените згради
и станови во општествена сопственост до донесувањето на закон со кој ќе се пропишат условите за
продажба на тие станбени згради и станови.
Член 2
Одредбите на овој закон не се однесуваат на
првата продажба на неуселен нов стан, како посебен дел на зградата, или неуселена нова станбена
зграда.
Член 3
Овој закон влегува во сила наредниот ден по
објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија", а одредбата на член
1 се применува од 1 ноември 1971 година.
319.
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, издавам
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ
ЗАЕМ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕРАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И САП КОСОВО
Се прогласува Законот за утврдување стапките
на задолжителниот заем за кредитирање побрзиот
развиток на стопански недоволно развиените републики и САП Косово,
што Собранието на Социјалистичка Република
Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 декември 1971 година и
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на
29 декември 1971 година.
Број 03-4273
Претседател
30 декември 1971 година на Собранието на СРМ,
Скопје
Никола Минчев, с. р.

Претплатата за 1971 година изнесува 100 динари. Овој број чини
2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

З А К О Н
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ПОБРЗИОТ
РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И САП КОСОВО
Член 1
Организациите на здружениот труд од областа
на стопанството и деловните банки (во натамошниот текст: обврзници на заемот) се должни да уплатуваат средства за задолжителниот заем за кредитирање побрзиот развиток на стопански недоволно
развиените републики и САП Косово во периодот
од 1971 до 1975 година, според одредбите на овој
закон.
Член 2
Обврзниците на заемот ќе уплатуваат заем според основицата што ја сочинуваат од средствата на
деловниот фонд според состојбата искажана во завршната сметка за годината за која се пресметува
заемот, по следните стапки:
— по стапка од 5%: деловните банки, во проектирањето и прометот на стоки и услуги (освен во
прометот со брашно и житарици);
— по стапка од 4,25%: градежништвото (освен
во проектирањето) и туристичкото посредување;
— по стапка од 3,75%: обоената металургија
(освен во производството на феро легури), неметалната индустрија, металската индустрија, електроиндустријата, хемиската индустрија, индустријата на градежен материјал, дрвната индустрија,
индустријата за кожи и гума, прехранбената индустрија (освен во производството на млинарски производи од житарици, во лекарската дејност, преработката и конзервирањето на овоштија, зеленчук,
месо, риба и млеко, колење на добиток, складирањето на производи во силоси, механизирани складишта и ладилници и сушењето на семенска стока),
графичката индустрија (освен во новинско-издавачката дејност), тутунската индустрија, филмската индустрија во рударските истражувања, и другата индустрија што не е опфатена со овој закон;
— по стапка од 3,25%: во станбената дејност
и производното занаетчиство;
— по стапка од 1,450/о: во производството и
пренос на електрична енергија, црната металургија, феро легурите, текстилната индустрија, производството на млинарски производи од житариц а лекарската дејност, преработката и конзервирањето на овоштие, зеленчук, месо, риба и млеко,
колење на добиток, складирањето на производи
во силоси, механизирани складишта и ладилници
и сушењето на семенска стока, во новинско-издавачката дејност, земјоделството, сообраќајот (освен
железничкиот сообраќај) и во прометот со брашно
и житарици.
Член 3
По исклучок од одредбите н,а член 2 на овој
закон, обврзниците на заемот се ослободуваат од
обврската за издвојување на средства за задолжителниот заем од средствата на деловниот фонд
што служат за вршење на комунална и угостителска дејност, Услужното занаетчиство,
производството на јаглен, хартија и целулоза, во рибарството, железничкиот сообраќај и шумарството.
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Издвојување на средства за задолжителниот
заем не се врши и на вредноста на јавните патишта, вредноста на земјиштето, вредноста на изградените површини на аеродроми, вредноста на
водостопанските објекти и постројки,
вредноста
на делата на ликовните уметници (слики, скулптури и други уметнички дела).
Како комунални дејности кои не издвојуваат
средства за задолжителен заем се сметаат д е ј ностите: водоводот и канализацијата, експлоатацијата на јавните бањи, одржувањето на чистотата на Јавните објекти, изградбата и одржувањето на улиците, патиштата и другите сообраќајници во населбите, уредувањето и одржувањето
на јавните зелени површини во населбите, снабдувањето со топлинска енергија, дистрибуцијата
на електрична енергија и јавното
осветление,
градскиот сообраќај, чувањето на моторни и други возила на одреден простор, гаражирањето на
возила во јавни гаражи, управувањето и одржувањето на градското земјиште, сервисите на месните заедници, прикажувањето на филмови, конзумните млекари, пекарниците, производството на
мраз и управувањето со станбени згради.
Член 4
Кога обврзникот на заемот врши повеќе дејности за кои се определени различни стапки за
задолжителниот
заем или за кои е пропишано
ослободување од обврска за пресметување и плаќање на задолжителниот заем, должен е посебно
да ја утврдува пропишаната основица и да го пресметува задолжителниот заем за одделни дејности
односно посебно да го утврдува соодветниот износ
на средства на деловниот фонд кој е ослободен
од обврската за пресметување и плаќање на задолжителниот заем.
Член 5
Се овластува републичкиот секретар за ф и нансии по потреба да донесува поблиски прописи
за начинот на пресметувањето и уплатувањето на
заемот.
Член 6
Овој закон влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се
применува од 1 јануари 1971 година.
320.
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, издавам
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ
ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ
Се прогласува Законот за изменување на З а конот за републичките придонеси и даноци на
граѓаните,
што Собранието на Социјалистичка Република
Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 декември 1971 година,
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на
29 декември 1971 година.
Број 03-4276.
30 декември 1971 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

30 декември 1971

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ
НА ГРАЃАНИТЕ
Член 1
Во Законот за републичките придонеси и даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ",
бр. 2/69, 32/70 и 12/71 година) во член 2, став 2,
стапката „П" се заменува со 13%.
Член 2
Во член 3, став 2, алинеја прва процентот „32"
се заменува со „26,7", во алинеја втора процентот
„5" се заменува со „4", во алинеја трета процентот „27" се заменува со „38,5" и во алинеја четврта процентот „18" 'се заменува со „15,
Член 3
Во член 7 износот од „25.000" се заменува со
„30.000".
Член 4
Во член 8, став 1 износот од „3.000" се заменува со „5.000".
Член 5
Овој закон влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се
применува од 1 јануари 1972 година, освен одредбите од членовите 3 и 4 што ќе се применуваат
од 1 јануари 1971 година.
321.
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, издавам

ЗА

У К А З
ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1972 ГОДИНА

Се прогласува Законот за водниот придонес
1972 година,
што Собранието на Социјалистичка Република
Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 декември 1971 година,
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на
29 декември 1971 година.
во

Б р о ј 03-4277
30 декември 1971 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.
З А К О Н
ЗА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1972 ГОДИНА
Член 1
Законот за водниот придонес во 1971 година
(„Службен весник на СРМ" бр. 32/70) ќе се применува и во 1972 година.
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија", а ќе се
применува од 1 јануари 1972 година.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
322.
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, издавам
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ ВО ПЛАЌАЊЕТО НА ДАНОКОТ НА
ДОБИВКАТА НА
СТРАНСКИТЕ ЛИЦА ПО
ОСНОВ НА ВЛОЖУВАЊЕТО НА СРЕДСТВА ВО
ДОМАШНА СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗА ЗАЕДНИЧКО РАБОТЕЊЕ
Се прогласува Законот за олеснување во плаќањето на данокот на добивката на странските
лица по основ на вложувањето на средства во
домашна стопанска организација за заедничко работење,
што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 декември 1971 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 29 декември 1971 година.
Број 03-4274
30 декември 1971 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.
З А К О Н
ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ ВО ПЛАЌАЊЕТО НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКАТА НА СТРАНСКИТЕ ЛИЦА
ПО ОСНОВ НА ВЛОЖУВАЊЕТО НА СРЕДСТВА
ВО ДОМАШНА СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ЗА ЗАЕДНИЧКО РАБОТЕЊЕ
Член 1
Обложениот данок на делот на доходот (данок на добивка) што како своја добивка ќе го
остварат странските правни и физички
лица
(странски лица) по основ на вложување на средства во стопанска организација на територијата
на Социјалистичка Република Македонија со цел
заеднички да работат, се намалува за 60%.
Член 2
На добивката остварена во текот на една година, што странското лице ќе ја употреби за зголемување на своето учество во средствата на заедничкото работење, или ќе ја вложи во друга
стопанска организација на територијата на Социјалистичка Република
Македонија,
обложениот
данок се намалува за 90%.
На добивката, остварена во текот на една година, што странското лице ја депонира к а ј деловната банка на територијата на
Социјалистичка
Република Македонија, со отказен рок од најмалку
3 години, обложениот данок се намалува за 80%.
Член 3
Извршниот совет може да утврди и други
олеснувања во плаќањето на данокот на добивката по договорите за одделни вложувања на
средства според член 1 и 2 на овој закон.
Член 4
Ако странското лице своите права и обврски
од заедничкото работење ги пренесе на стопанската организација во која ја вложува добивката
или на друга стопанска организација во рок од
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5 години од денот на извршеното прво вложување, го губи правото на даночното олеснување по
член 2, став 1 од овој закон и дополнително се
обложува со данок на добивка.
Член 5
Одредбите на овој закон ќе се применуваат
и на данокот на добивка која странското лице ќе
ја оствари од заедничко работење со организација на здружен труд на домашна стопанска организација, кога таа организација на
здружен
труд има седиште на територијата на Социјалистичка Република Македонија, иако седиштето на
стопанската организација, во чиј состав е таа организација на здружен труд, е надвор од територијата на Социјалистичка Република Македонија.
Член б
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР
Македонија".
323.
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, издавам
У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕЈНОСТА НА
МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ЗА УКАЖУВАЊЕ
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Се прогласува Законот за изменување на Законот за дејноста на Медицинскиот факултет за
укажување на здравствена заштита,
што Собранието на Социјалистичка Република
Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 декември 1971 година,
и на седницата на Социјално-здравствениот собор,
одржана на 29 декември 1971 година.
Број 03-4275
30 декември 1971 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.
З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕЈНОСТА
НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ЗА УКАЖУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Член 1
Во Законот за дејноста на Медицинскиот ф а култет за укажување на здравствена заштита
(„Службен весник на СРМ", бр. 26/71), во член 5
зборовите „31. ХП. 1971 година", се заменуваат со
зборовите „31. ХП. 1972 година".
Член 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија".
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324.
Врз основа на член 50, ставовите 2, 3 и 4 од
Основниот закон за финансирање на општественополитичките заедници („Службен лист на СФРЈ"
бр. 31/64, 28/66, 1/67, 10/68, 30/68, 56/69, 32/70 и 60/70),
Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 декември 1971 година и на седницата
на Соборот на општините, одржана на 29 декември 1971 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА, ЗА КОИ СРЕДСТВАТА СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ, ВО
ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ"МАРТ 1972 ГОДИНА
1. Финансирањето на потребите на Социјалистичка Република Македонија, за кои средствата
се обезбедуваат во републичкиот буџет во периодот јануари—март 1972 година, ќе се врши привремено, сразмерно со користените средства од
Републичкиот буџет во истиот период од 1971 година, а најмногу до една четвртина од вкупните
приходи распоредени со буџетот во таа година.
2. Во периодот јануари—март 1972 година ќе
се обезбедат и потребните средства на име придонес на Републиката за финансирање на потребите
на сојузниот буџет и средства за премии на млекото, како нови надлежности на Републиката.
3. Се овластува Извршниот совет, да изврши,
во согласност со одредбите на Основниот закон за
финансирање на општествено-политичките
заедници и одредбите на Законот за финансирање на
општествено-политичките заедници во Социјалистичка Република Македонија, распоред на средствата по ,корисници за потребите за кои средствата се обезбедуваат во републичкиот буџет.
4. Приходите што ќе се остварат во периодот
јануари—март 1972 година како и нивниот распоред извршен според точка 2 од оваа одлука, се
составен дел на приходите и нивниот распоред во
републичкиот буџет за 1972 година.
5. Одредбите на Законот за републичкиот буџет за 1971 година ќе се применуваат и во периодот јануари—март 1972 година ако со посебен
закон не е поинаку определено.
6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден
од денот на објавувањето во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се
применува од 1 јануари 1972 година.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 03-4229
30 декември 1971 година
Скопје

30 декември 1971

325.
Врз основа на член 9, став 2 од Законот за
обезбедување на девизи на општествено-политичките заедници, установите, општествените организации и на граѓанските правни лица („Службен
лист на СФРЈ", бр. 13/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на
Републичкиот собор, одржана на 29 декември 1971
година, и на седницата на Стопанскиот собор,
одржана на 29 декември 1971 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ, УСТАНОВИТЕ, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАЃАНСКИТЕ
ПРАВНИ ЛИЦА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ
ЈАНУАРИ—МАРТ 1972 ГОДИНА
1. Обезбедувањето на девизи за потребите на
општествено-политичките
заедници,
установите,
општествените организации и граѓанските правни
лица, во периодот јануари—март 1972 година, ќе
се врши привремено во износ од 30% од девизите
распоредени со Одлуката з а ' распоредот на девизите утврдени за потребите на Социјалистичка
Република Македонија за 1971 година („Службен
Бесник на СРМ", бр. 17/71 год.).
2. Се овластува Извршниот совет, во рамките
на девизите утврдени во точка 1 на оваа одлука,
да изврши распоред по корисници, за стоковни и
нестоковни плаќања.
3. Привремено одобрените девизи со оваа одлука претставуваат аконтација на девизите што
ќе бидат распоредени со Одлуката за распоред на
девизите утврдени за потребите на СРМ за 1972
година.
4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на
Социјалистичка Република Македонија" и ќе се
применува од 1 јануари 1972 година.
Број 03-4230
30 декември 1971 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.
326.
Врз основа на Уставниот амандман XXXVIII
точка 1 став 2, 4 и 5 и член 6 став 2 од Законот
за Извршниот совет, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на предлог од Канд и д а т с к а т а конференција на ССРНМ за избор
на претседател на Извршниот совет на Собранието на СРМ, како и на предлог од кандидатот
за претседател на Извршниот совет за избор на
членови на Извршниот совет и за именување на
потпретседатели на Извршниот совет и на републички секретари и други функционери, а врз основа на мислењето од Комисијата за прашања на
изборите и именувањата на заедничката седница
на Републичкиот собор и Соборот на општините,
одржана на 29 декември 1971 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА
СРМ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И НА РЕПУБЛИЧКИ
СЕКРЕТАРИ И ДРУГИ ФУНКЦИОНЕРИ
I
Извршниот совет се состои од претседател и
деветнаесет членови.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

II
За претседател на Извршниот совет на Собранието на СРМ се избира д-р Ксенте Богоев.

30 декември 1971

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

За членови на Извршниот совет на Собранието
на СРМ се избираат:
1. м-р Љупчо Арнаудовски
2. Ванчо Близнаковски
3. Ј.ездимир Богдански
4. Иван Гиновски
5. Драган Захариевски
6. Мети Крлиу
7. Димче Козаров
8. Љупчо Копровски
9. Мехмет Фахри — К а ј а
10. д-р инж. Јанко Лазаревски
11. Стојан Маткалиев
12. Андон Макрадули
13. д-р Десанка Милковска
14. инж. ѓорѓи Оровчанов
15. Методија Стефановски
16. д-р Вулнет Старова
17. Павле Тасевски
18. Горѓи Цаца
19. Александар Шумковски.
III
Од редот на избраните членови на Извршниот
совет на Собранието на СРМ се именуваат два
потпретседатели:
1. Драган Захариевски
2. Мети Крлиу.
IV
Од редот на избраните членови на Извршниот
совет на Собранието на СРМ се именуваат за републички секретари и други функционери, и тоа:
1. Методија Стефановски, за републички секретар за народна одбрана;
2. м-р Љупчо Арнаудовски, за републички
секретар за внатрешни работи;
3. Димче Козаров, за републички секретар
за правосудство;
4. ѓорѓи Цаца, за републички секретар за
законодавство и организација;
5. Љупчо Копровски, за републички секретар
за образование и наука;
6. д-р Десанка Милковска, за републички секретар за култура;
7. Мехмет Факри — Каја, за републички секретар за информации;
8. д-р Вулнет Старова, за републички секретар за здравство и социјална политика;
9. Ванчо Близнаковски, за републички секретар за труд;
10. Андон Макрадули, за републички секретар
за финансии;
11. Стојан Маткалиев, за републички секретар
за индустрија и трговија;
12. д-р инж. Јанко Лазаревски, за републички
секретар за земјоделство и шумарство;
13. Александар Шумковски, за републички секретар за економски односи со странство;
14. Павле Тасевски, за директор на Републичкиот завод за општествено планирање.

Бр. 42 - Стр, 773

327.
Врз основа на Уставниот амандман VI точка 1
став 3 алинеа 7, а во врска со член 12.3 точка 18
од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република
Македонија, на заедничката седница на Републичкиот собор и на Соборот на општините одржана
на 29 декември 1971 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ
1. Се разрешува досегашниот секретар на Извршниот совет Никола Бакулевски, поради истечување на времето за кое е избран.
2. Се именува за секретар на Извршниот совет Лазар Лабачевски, досегашен советник на Собранието на СРМ.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 03-4264
30 декември 1971 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.
328.
Врз основа на Уставниот амандман VI точка 1
став 3 алинеа 7, Собранието на Социјалистичка
Република Македонија, на заедничката седница
на Републичкиот собор и на Соборот на општините, одржана на 29 декември 1971 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИИ НА УСТАВНИОТ СУД
НА МАКЕДОНИЈА

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

I. Се разрешуваат од должноста судии на Уставниот суд на Македонија, поради истечување
на времето за кое се избрани:
I. Јован Дуковски;
2
- Д-р Иво Пухан; и
3. Паскал Митревски.
II. За претседател на Уставниот суд на Македонија се избира Перо Коробар, досегашен претседател на Уставниот суд на Македонија.
III. За судии на Уставниот суд на Македонија
се избираат:
1. д-р Асен Групче, досегашен судија на Уставниот суд на Југославија;
2. Мире Доновски, секретар на Собранието на
Социјалистичка Република Македонија; и
3. Димитар Стојчев, претседател на Окружниот суд Скопје.
IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 03-4268
30 декември 1971 година
Скопје

Број 03-4269
29 декември 1971 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

Стр. 774 - Бр, 42

СЛУЖБЕН ВЕСНИК: НА СРМ

30 декември 1971

329.
Врз основа на Уставниот амандман VI точка 1
став 3 алинеа 7, Собранието на Социјалистичка
Република Македонија, по предлог на Комисијата
за прашања на изборите и именувањата, на заедничката седница на Републичкиот собор и на Соборот на општините, одржана на 29 декември 1971
година, донесе

дитирање побрзиот развој на стопански недоволно
развиените републики и автономни покраини.
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на СРМ".

О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ФУНКЦИОНЕРИ ШТО ГИ ИМЕНУВА И РАЗРЕШУВА
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-4267
30 декември 1971 година
Скопје

I. Се разрешуваат од должноста:
1. Методија Стефановски, републички секретар за' народна одбрана;
2. Иван Гиновски, републички секретар за
внатрешни работи;
3. Димче Козар, републички секретар за правосудство;
4. Томислав Чокревски, републички секретар
за образование, наука и култура;
5. д-р Вулнет Старова, републички секретар
за народно здравје и социјална заштита;
6: Вите Исјановски, републички секретар за
труд;
7. Андон Макрадули, републички секретар за
финансии;
8. инж. Стојан Маткалиев, републички секретар за индустрија и трговија;
9. инж. Трајко Апостоловски, републички секретар за земјоделство и шумарство;
10. Павле Тасевски, директор на Републичкиот
завод за општествено планирање.
11. Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.
331.
Врз основа на член 154, став 1 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија и членовите 32 и 119 од Деловникот на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република
Македонија, Стопанскиот собор, на седницата одржана на 29 декември 1971 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА
СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. Се разрешува Ѓоко Ѓорѓиевски, досегашен
потпретседател на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
поради заминување на нова должност.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 03-4232
30 декември 1971 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

Број 03-4271
30 декември 1971 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.
330.
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за
Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените
републики и автономни покраини („Службен лист
на СФРЈ" бр. 33/71), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на Републичкиот собор и на Соборот на општиниве, одржана на 29 декември 1971 година,
донесе
О Д Л У К А
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ
РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ
ПОКРАИНИ
I. Се разрешува Ристо Џунов од должноста
член на Управниот одбор на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини.
II. Се именува Младен Павловски, пратеник
на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Макдонија за член на Управниот одбор на Фондот на федерацијата за кре-

332.
Врз основа на член 154, став 1 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија и член 30
од Деловникот на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
Стопанскиот собор, на седницата
одржана
на
29 декември 1971 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За претседател на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира Гоко Ѓорѓиевски, досегашен потпретседател на Соборот.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе биде објавена во „Службен
весник на Социјалистичка Република
Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 03-4233
30 декември 1971 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.
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333.
Врз основа на член 154, став 1 од Уставот на
СР Македонија и член 32 од Деловникот на Стопанскиот собор на Собранието на Социјалистичка
Република Македонија, Стопанскиот собор, на
седницата одржана на 29 декември 1971 година,
донесе
О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1. За потпретседател на Стопанскиот собор на
Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира Сретко Маневски, пратеник на
Стопанскиот собор.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник
на Социјалистичка Република Македонија".
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 03-4231
30 декември 1971 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.
334.
Врз основа на член 123 став 1 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија,
Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 29 декември 1971 година, и на седницата
на Социјално-здравствениот собор, одржана на 29
декември 1971 година, донесе
АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ
НА ЧЛЕН 80 СТАВ 1 ТОЧКА 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
НА НАСЕЛЕНИЕТО
Според член 80 став 1 точка 3 од Законот за
здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ" бр. 21/71), еден од условите
за формирање на заедница на здравствено осигурување е на подрачјето за кое се формира заедницата да има најмалку 15.000 активни осигуреници
— работници.
Одредбата на член 80 став 1 точка 3 од споменатиот закон треба да се разбере така што ,како
активни осигуреници — работници се см,етаат лицата од член 13 став 1 точка 1, 3, 4 и 6 и членовите 14 и 16 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението.
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Број 03-4240
30 декември 1971 година
Скопје
Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

Бр. 42 -
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ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ
Врз основа на член 101 а во врска со член 87
став 2 алинеја 2 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена
заштита на населението („Службен весник на СРМ"
бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на ден 28-ХП-1971 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ И СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ - СКОПЈЕ
Член 1
До донесувањето на Статутот на Заедницата на
здравственото осигурување на работниците од подрачјето на Скопје, со оваа одлука се утврдуваат
основиците и стапките на придонесот за финансирање на здравственото осигурување на осигурениците — работници вработени во работните организации и к а ј приватните работодатели на подрачјето на оваа заедница, како и за лица што обавуваат самостојна професионална дејност и за уживателите на пензија и инвалиднина, осигурени к а ј
Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Скопје (во понатамошниот текст: заедницата).
Со оваа одлука се утврдуваат основиците и
стапките на придонесот и за југословенските државјани вработени к а ј југословенските претставништва и организации во странство, за југословенските државјани вработени во домаќинствата на
југословенските државјани во странство, како и за
страни државјани вработени на подрачјето на оваа
заедница к а ј домашните организации односно приватните работодатели.
Член 2
Стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита, повреда на работа и
професионално заболување како и други права од
здравственото осигурување што ги обезбедува Заедницата со Статутот се единствени за целото подрачје на Заедницата.
Член 3
Вкупната стапка на придонесот се утврдува на
7,40 и истата содржи:
— 2,'7'% за задолжителни видови на здравствена заштита, и
— 4,7'% за здравствена заштита и други права
од здравственото осигурување што ги обезбедува
заедницата во поголем обем од предвид,еното со
Законот.
Стапката на придонесот за здравственото осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување се утврдува на 0,5%.
Член 4
Обврзниците на придонесот пресметуваат и плаќаат придонес од основиците пропишани со закон.
За југословенските државјани вработени к а ј
југословенските претставништва и организации во
странство основицата за пресметување и плаќање
на придонесот се просечните односно месечните лични примања што ги оствариле тие лица на своето
работно место во Југославија, во годината која и
претходела на годината во која лицето се вработило во странство, односно во годината во која се
вработило во странство, ако во претходната година не било вработено.
Конечното пресметување на придонесот се врши по завршната сметка со примена на стапката
на придонесот на стварната основица која се до-
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бива кога основицата што служела во текот на
годината за пресметување на придонесот помножен
со индексот на зголемувањето на личниот доход по
еден запослен работник во годината, за која се
врши пресметување.
За пресметување на придонесот во наредната
година се зема стварната основица од претходната
година.
За работниците на неплатено отсуство како
основица за пресметување на придонесот се зема
последниот личен доход кој што го остварил работникот пред почнувањето на користењето на исплатеното ' отсуство.
Член 5
За лицата кои работат помалку од половина од
полното работно време, се пресметува и плаќа придонес за задолжителните видови на здравствена
заштита, како и за здравственото осигурување во
случај на повреда на работа и оболување од професионални болести од основицата пропишана со
законот со примена на стапката од членот 3 на
оваа одлука.
Член 6
Југословенски државјани вработени к а ј југословенските преставништва и организации во странство плаќаат и одделен придонес за користење на
здравствена заштита во странство.
Одделен придонес се плаќа по стапка од 20%
пресметан на нето личен доход.
Одделен придонес се плаќа во валута во која
се прима личниот доход.
Член 7
За југословенските државјани вработени во домаќинствата на југословенските државјани во стран
ство се плаќа придонес од членот 3 на оваа одлука
како и одделен придонес за користење здравствена заштита во странство.
Придонесите се плаќаат во валута во која овие
осигуреници примаат личен доход.
Член 8
Ако личните доходи се пресметуваат и плаќаат
во нето износи, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и се плаќаат по стапките
пресметани за примена на нето личен доход односно примања.
Член 9
Странските државјани вработени на подрачјето на заедницата, к а ј југословенските организации, односно приватните работодатели или врз
основа на меѓународен договор, пресметуваат и
плаќаат придонеси од основицата и постапката
како и работниците југословенски државјани.
Член 10
Осигурениците кои вршат самостојна професионална дејност пресметуваат и плаќаат придонеси
по стапка од членот 3 на оваа одлука пресметани
на нето износи.
Основиците за пресметување и плаќање на придонесите од став 1 на овој член ги одредува Собранието на Заедницата со одделна одлука.
Член 11
За уживателите на пензија и корисниците на
правата од професионална рехабилитација и з а б о лувањето по прописите за инвалидското осигурување, југословенските државјани кои примаат пензија или инвалиднина од странскиот носител на осигурување, како и за уживателите на постојаните
државни помошти доделени од страна на надлежните органи ќе плаќаат придонес согласно став 1
член 3 од оваа одлука.
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Член 12
Обврзникот за уплата на придонесот е должен, при уплатувањето на придонесот за здравствено осигурување да изврши спецификација на
уплатата на самиот налог — уплатница по видови
на здравствена заштита,
Член 13
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на придонесот на начин утврден со закон,
оваа одлука и други општи акти на заедницата.
Член 14
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе
се применува од 1-1-1972 година.
СОБРАНИЕ НА КОМУНАЛНАТА ЗАЕДНИЦА НА
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ
- СКОПЈЕ
02-бр. 34321
28-ХП-1971 година
Скопје
Претседател,
Глигор Гечевски, с. р.
Врз основа на членот 101 а во врска со членот
100 и 87 став 2 алинеја 2 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на
здравствената заштита на населението („Службен
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на земјоделците — Скопје, на седницата одржана на 23 декември 1971 година, донесе
О Д Л У К А
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ И СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ
Член 1
До донесувањето на Статутот на Заедницата на
здравственото осигурување на земјоделците од подрачјето на Скопје, со оваа одлука се утврдуваат
основиците и стапките на придонесите за здравствено осигурување на земјоделците.
Член 2
Придонесите за здравственото осигурување на
земјоделците се утврдуваат:
— 18% придонес од личниот доход од земјоделска дејност;
— 15,00 динари придонес по член на домаќинство на осигуреникот.
Член 3
Средствата остварени со придонесите утврдени
во членот 2 од оваа одлука, ќе се делат:
— за задолжителни видови на здравствена заштита и
— за здравствена заштита што ќе ја утврдува
самостојно Собранието на Заедницата.
Процентот за. распределба на средствата од став
1 на овој член, по видови на здравствена заштита,
ќе се утврди со посебна одлука.
Член 4
Заедницата задолжително формира резервен
фонд за обезбедување финансиска стабилност во
работењето и ликвидноста во извршувањето
на
обврските спрема осигурените лица, здравствените
работни организации и другите организации на кои
им е доверено спроведувањето на здравственото
осигурување.
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Член 5
Средствата на резервниот фонд се водат и искажуваат одвоено по видови на правата и тоа само
книговодствено.
Средствата на резервниот фонд не се издвојуваат на посебни сметки.

Врз основа на член 101 став 1 од Законот за
здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието
на Заедницата на здравственото осигурување на
земјоделците — Титов Велес, на седницата одржана
на 24. ХП. 1971 година, донесе

Член 6
Книговодствената евиденција за финансиското
работење и средствата на заедницата се води според Одлуката на посебниот основен контен план
и за посебните обрасци на билансот на заедниците
на социјалното осигурување односно заедницата на
здравственото осигурување („Службен лист на
СФРЈ" бр. 8/71).
Заедницата, по потреба донесува поблиски упатства за водење на финансиското работење на Заедницата.
Член 7
Височината на надоместокот на стручната
служба, за вршење на стручните, административните и финансиските работи на Заедницата, Заедницата ја утврдува со посебна одлука.
Средствата од претходниот став се обезбедуваат по пат на акредитив.

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1972 ГОДИНА

Член 8
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе
се применува од 1 јануари 1972 година.
СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ
СКОПЈЕ
Број 02-32824/2
23 декември 1971 година
Скопје

I
Придонесот за здравственото осигурување на
земјоделците за 1972 година ќе се пресметува:
1) со примена на стапката од 16% на придонесот од личниот доход од земјоделската дејност, и
2) со пресметување на 20 нови динари на секој
член на домаќинството на осигуреникот.
П
Оваа одлука влегува во сила наредниот' ден по
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе
се применува од 1. I. 1972 година.
Бр. 01-679
24. ХП. 1971 година
Титов Велес
Претседател
на Собранието на Заедницата
на здрав, осигур. на земјоделците,
С. Стојменов, с. р.

Огласен

дел

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА
И ДУЌАНИТЕ
Претседател,
Панче Грнчаревски, с. р.

Врз основа на член 101 став 1 од Законот за
здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита
на
населението
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на
Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес, на седницата одржана
на 23. ХП. 1971. година, донесе
О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1972 ГОДИНА
I
Стапката на придонесот за здравственото осигурување на работниците за 1972 година се определува на 8% на личниот доход и другите примања што служат за утврдување на пензиската основа изразена во бруто износ.
П
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе
се применува од 1. I. 1972 година.
01-бр. 678
23. ХП. 1971 година
Титов Велес
Претседател
на Собранието на Заедницата
на здрав, осигур. на работниците,
Љ, Ашиков, с. р.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека ЕО регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 1245, страна 1451, книга V е запишано
следното: Претставништвото на Трговското претпријатие, на големо и мало „Универзал" — Штип,
со седиште во Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 5,
се здобива со својство на правно лице и сопствена
жиро-сметка.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 560 од 21. VII. 1970 година.
(1288)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 288, страна 290, книга VI е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Самостојната организација на здружен труд „Изотерм" — Скопје,
на Фабриката за стакло и стаклена волна — Скопје
— Андоновски Герасим се именува за директор со
одлуката бр. 0201-168/А од 25. V. 1970 година, кој ф а бриката ќе ја потпишува како таков.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 569 од 21. VII. 1970 ,година.
(1287)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 1086, страна 975, книга V е запишано следното: Досегашниот директор на Деловното здружение на градежно-инсталатерските и монтажните
работни организации и задруги „Градомонтажа"
— Скопје Јовчев Спасе е разрешен од должност
и му престанува правото за потпишување.
За в. д. директор на Деловното здружение за
градежно-инсталатерските и монтажните работни
организации и задруги „Градомонтажа" — Скопје
е назначен Кирил Димитров, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на
овластувањето, сметано од 7. V. 1970 година.
Обврската пред банката е со еден потпис.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 370 од 9. VII. 1970 година.
(1279)
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 945, страна 523, книга IV е запишано следното: Паркетарската задруга „Паркетар" — Скопје се преселува во Скопје, на ул. „Васил Ѓоргов"
бр. 256, од ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" број 28.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 78 од 30. VI. 1970 година.
(1275)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 418, страна 201, книга III е запишано
следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата број 2 во Скопје,
ул. „Бит пазар" — V блок, на Земјод,елско-индустрискиот комбинат „Повардарие" — Неготино,
сметано од 22. VII. 1968 година.
Од Окружниот стопански суд но Скопје, Фи.
бр. 849/68 од 28. IX. 1970 година.
' (1819)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 1330, страна 217, книга VI е запишано
следното: „Македонија инвест" — Трговско претпријатие на големо и мало и посредување —
Скопје, ул. „Орце Николов" бр. 162 е конституирано на 16. I. 1970 година, согласно со записникот од одржаната седница, на 16. I. 1970 г. број 45
од 21. I. 1970 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 68 од 30. IX. 1970 год.
' (1813)
Окружниот стопански Суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 418, страна 201, книга III е запишано
следното: Досегашниот раководител на Организацијата на здружен труд — Претставништво во
Скопје, ул. „Никола Вапцаров" бр. 63, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Повардарие" —
Неготино Петар Шестаков е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.
За нов раководител на Организацијата на
здружен труд — Претставништво во Скопје, на
Земјоделско-индустрискиот комбинат „Повардарие"
— Неготино е назначен Димев А. Диме, кој истото
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 1. IV. 1968
година.
Обврската пред банката е со еден потпис.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 384/68 од 11. IX. 1970 година.
(1620)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации,
на 10. VIII. 1970 година, рег. бр. 5/70, книга П е
запишано следното: Се проширува дејноста на
Продавницата во Струга, на ул. „ЈНА" на Погонот
„Светлост", село Вевчани на Земјоделската задруга „Житиште", село Мршевци, Скопско, уште со:
продажба на сите, видови овошја, зеленчук и
јужно овошје и електрични уреди за домаќинството.
Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 01-297 од 15. V. 1970 година на работничкиот совет на Погонот „Светлост", село Вевчани и решението бр. 08-1075/75 од 23. VI. 1970 година на Одделението за инспекциски работи на
Собранието на општината Струга.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи,
бр. 403/70.
(1546)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации,
на 10. VIII. 1970 година, рег. бр. 5/70, книга П е
запишано следното: Се проширува дејноста на
Продавницата во село Лабуништа, Струга, на Погонот „Светлост" село Вевчани, на Земјоделската
задруга „Житиште", с. Мршевци,. уште ^ со: продажба на електрични уреди за домаќинството,
санитарно-инсталациони материјали, школски канцелариски ситен прибор и сите видови јужно
овошје.
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Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 01-297 од 15. V. 1970 година на задружниот совет на погонот „Светлост", село Вевчани
и решението бр. 08-1073/58 од 13. VI. 1970 година
на Одделението за инспекциски служби.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 395/70.
(1545)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1295, страна 83, книга VI е запишано
следното: Претпријатието — сервис за обезбедување на имовина на работни организации, административно-технмчки и транспортни услуги „Ристо Јандревски" — Скопје е конституирано на
13. III. 1970 година, согласно со записникот од
одржаниот состанок на 13. III. 1970 година. За
претседател на советот на работната заедница е
избран Гроздан Михајловски.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 593 од 27. VII. 1970 година.
(1487)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 1174, страна 895, книга V е запишано следното: На досегашниот в.д. директор на Електроинсталатерската занаетчиска задруга „Идадија" —
Скопје Виљам Вузај, му престанува правото за
потпишување, бидејќи е разрешен од должност.
За нов директор на Електроинсталатерската
занаетчиска задруга „Идадија" — Скопје е назначен Владо Божиновски, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите
на овластувањето, со новоназначениот потписник
Борче Стојановски, сметано од 4. VIII. 1970 год.
Обврската пред банката е со два потписа.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр, 653 од 27. VIII. 1970 година.
(1461)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1360, страна 360, книга VI е запишано
следното: Самостојната организација на здружен
труд, со својство на правно лице во состав на
„Интерпласт" — Београд — Фабрика за пластични производи „Пластика" — Скопје на „Интерпласт" — Индустрија за пластични производи,
експорт-импорт и застапување — Београд, со решението на работничкиот совет, од одржаната седница на 30. VII. 1970 година, се става под привремена управа, и тоа во траење од една година.
За претседател на привремената управа е назначен Ристо Мишев, кој истата ќе ја потпишува,
задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 4. VIII. 1970 година со Стојан Трајковски, ш е ф на сметководството. На Велјановски Бранко му престанува правото за потпишување.
Обврската пред банката е со поединачен потпис без оглед чиј е од двете овластени лица.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 656 од 28. VIII. 1970 година.
(1460)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 978, страна 799, книга IV е запишано
следното: Се определува присилна управа на Производно-услужно ,економско-пропагандното претпријатие „Знаме" — Скопје, со решението бр.
17605/1 од 29. VI. 1970 година на Собранието на
град Скопје во траење до една година.
На досегашниот в. д. директор на претпријатието Димитровски Димо му престанува правото
за потпишување.
За присилен управител е именуван Арсовски
Страте, кој претпријатието под присилна управа
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во
границите на овластувањето.
Обврската пред банката е со еден потпис.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 610 од 28. VI. 1970 година.
(1301)
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 139, страна 473, книга IV е запишано
следното: На досегашните потписници на Новинско-издавачката куќа за село „Наша книга" —
Скопје и тоа Цицковски ѓорѓи, комерцијален директор и Асен Велиновски, ш е ф на стопанскосметководниот сектор, им престанува правото за
потпишување, бидејќи се разрешени од должност.
За нови потписници на Новинско-издавачката
куќа за село „Наша книга" — Скопје се назначени следните лица: Исаиловски Исо, в. д. директор
на финансиско-сметководниои сектор и Ангеловски Стрезо, директор, на општиот сектор на работната организација, кои истата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите
на овластувањето, со стариот регистриран потписник Панде Ташковски, директор, сметано од 13.
IV. 1970 година.
Обврската пред банката е со два потписа.
Гореспоменатите потписници ќе ги потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите
на овластувањето и самостојните организации на
здружен
труд, на Новинско-издавачката куќа
„Наша книга" — Скопје.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 293 од 14. VII. 1970 година.
(1292)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 688, страна 704, книга VI е запишана под
фирма: Земјоделско"индустриски комбинат „Скопско Поле" — Скопје во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија" —
здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи — Скопје— Самостојна организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 6 во Кичево. Предмет на работењето на
продавницата е продажба на мало на сите видови
индустриски и земјоделски прехранбени производи.
Продавницата е основана со присоединување на
Земјоделското стопанство „Кичево" од Кичево кон
З И К „Скопско Поле" — Скопје, со решението Фи.
бр. 108 од 18. П. 1971 година, како Самостојна организација на здружен труд со својство на правно
лице „Кичево" — Кичево.
Раководител на продавницата е Коџаџиклиоски
Сејдин.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 714/70 од 31. V. 1971 година.
(1149)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 688, страна 704, книга VI е запишана под
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скопско Поле" — Скопје во состав на Здружениот земјоделски прехранбен комбинат „Македонија"
—
Здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи — Скопје — Самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице „Кичево" Кичево — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 5 во К и чево, ул. „Гоце Делчев" број 19. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало па
индустриски и земјоделски прехранбени производи.
Продавницата е основана со присоединувањето
на Земјоделското стопанство „Кичево" — Кичево
кон З И К „Скопско Поле" — Скопје, со решението Фи. бр. 108/71 од 18. П. 1971 година, како Самостојна организација на здружен труд со својство
на правно лице „Кичево" — Кичево.
Раководител на продавницата
е Илиевски
пријатие, во границите на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во ,Скопје, Фи.
Живко.
Продавницата број 5 во Кичево ќ е ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 715/70 од 31. V. 1971 година.
(1150)
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 461, страна 289, книга VI е запишано под
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало
„Тргокооп" — Скопје — Организација на здружен
труд без својство на правно лице — Претставништво во Кавадарци, ул. „ЈНА" бр. 12. Предмет на
работењето на претставништвото е склучување на
договори во име и за сметка на претпријатието а
во врска со регистрираната дејност на претпријатието.
Раководител па претставништвото е Крсте Трифунов.
Претставништвото е основано од Трговското
претпријатие на големо и мало „Тргокооп" —
Скопје, со одлуката од 21. IV. 1969 година.
Претставништвото ќе го потпишува, задолжува
и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 507 од 31. V. 1971 година.
(1151)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 565, страна 329, ,книга Ш е запишано под
фирма: Претпријатие за оправка на моторни возила, земјоделски машини и промет со резервни
делови „Агроремонт" — Струмица — Организација
на здружен труд со својство на правно лице —
Претставништво во Кавадарци, ул. „Ѓуро Ѓоновиќ"
бр. 39. Предмет, на работењето на претставништвото
е склучување на договори за купопродажба на
стока од регистрираната дејност на претпријатието во име и за сметка на истото.
Раководител на претставништвото е Бојковски
Бојко.
Претставништвото е основано од Претпријатието за оправка на моторни возила, земјоделски машини и промет со резервни делови „Агроремонт"
- Струмица, со одлуката бр. 02-684/1 од 31. Ш.
1971 година на работничкиот совет.
Претставништвото ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Тренов Иван, Бојковски Б о ј ко и Спасов Ванчо, во границите на овластувањето.
Обврската пред банката е со два потписа.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 492 од 9. VI. 1971 година.
(1152)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 1453, страна 711, книга VI е запишана под
фирма: Монтажно-инсталатерска задруга „Термомонт" — Скопје, пазар Драчево. Предмет на работењето на задругата е инсталатерска дејност за
централно греење и уреди за аклиматизација.
Задругата е основана од членовите на задругата: Исајловски Борис, Печевски Добри, Б л а ж е в ски Стојан, Блажевска Велика, Мишковски ѓорѓи,
Настевски Живко, Олтовски Никола, Петровски Димитар, Пандулова Лилјана и Наумовски Славко,
согласно со записникот од одржаниот собир на основачите на 10. IV. 1971 година.
Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Исајловски Борис, в.д. директор.
Обврската пред банката е со еден потпис.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 427 од 8. VI. 4971 година.
(1154)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 1157, страна 706, книга VI е запишано под
фирма: Работна организација за универзална трговија на големо и мало „Младост" — Скопје —
Самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице за малоггродажба и продажба
на големо „Трговија" — Филијала — Скопје, со
посебна жиро-сметка, ул. „Огњан Прица" бб. Предмет на работењето на филијалата е купопродажба,
посредување во прометот (услуги) консигнација и
застапување на сите видови земјоделски производи
и земјоделско-индустриски производи, сите видови
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растенија и лековити растенија, сите видови сточна
храна, сточни производи, жива стока, живина и
производи од живинарството; сите видови репроматеријали за земјоделството, вештачки ѓубрива,
заштитни сред,ства на растенијата, сите видови семенски материјали и се друго од оваа гранка; сите
видови нова и половна опрема за земјоделството,
механизација за сите приклучни машини како и
сите видови опрема и механизација за сите гранки
во стопанството, установите, општествено-политичките организации и другите институции; сите видови градежни и отровни материјали; сите видови
индустриски стоки и производи и репроматеријали
за индустријата; сите видови прехранбени и индустриски производи; сите видови моторни возила
и резервни делови; сите видови гумопластични производи; сите видови земјоводни животни наменети
за домашната прехранбена индустрија или барани
за извоз преку извозните претпријатија; сите видови неподвижни и подвижни имоти; сите видови
галантериски и позамантериски производи и стоки;
врши откуп преку откупни станици и организира
складишта; купо-продажбата, посредувањето во
прометот, консигнацијата и застапувањето ја врши
како со социјалистичкиот сектор, исто така и во
индивидуалниот сектор; врши транспортни услуги
со сопствени товарни возила како во социјалистичкиот така и во индивидуалниот сектор.
Филијалата е основана од работната организација за универзална трговија на големо и мало
„Младост" — Скопје, со одлуката бр. 3400 од, 10.
V. 1971 година на работничкиот совет.
Филијалата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и
раздолжуваат Петар Станковски, в.д. директор и
Верица Чоклевска, во границите на овластувањето.
Обврската пред банката е со еден потпис.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 564 од 31. V. 1971 година.
(1153)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 1452, страна 709, книга VI е запишано под
фирма: „Макпром" — претпријатие за промет, посредување и инструктажа Скопје, ул. „Страшо
Пинџур" бр. 3. Предмет на работењето на претпријатието' е:
— промет со сите видови обрасци за механографија;
— издавање и типизација на разни видови обрасци, блоковска стока и други книжарски и картонски производи;
— издавање на стручна литература и други помагала;
— посредување во прометот со: машини за
механотрафија и разни други машини за пишување и канцелариски машини, школски, канцелариски и друг намештај и опрема;
— инструктажа преку: одржување на семинари,
советувања, симпозиуми и слично, изготвување на
анализи, информации, елаборати и слично.
Претпријатието е основано од Мијачката родољубива фондација — Месна организација за село
Гари, Скопје, со одлуката на управниот одбор бр.
12 од 14. V. 1971 година,
Претпријатието ќе го потпишува-, задолжува и
раздолжува Кузмановски Стевов Иван, в,д. директор, во границите на овластувањето.
Обврската пред банката е со еден потпис.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 508 од'8. VI. 1971 година.
(1155)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 461, страна 289, книга VI е запишана под
фирма: „Тргокооп" — трговско претпријатие на големо и мало — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Драчево — пазариште Драчево. Предмет на работењето на продавницата е продажба
на риби.
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Продавницата е основана од работничкиот совет на „Тргокооп" — трговско претпријатие на големо и мало — Скопје, со одлуката од одржаната
седница на 17. IV. 1970 година.
Раководител на продавницата е Павлов Михајло Ристо.
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 810/70 од 7. VI. 1971 година.
(1156)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
р^г. бр, 323, страна 417, книга II е запишана под
фирма: „Горни Полог" — претпријатие за промет,
снабдување и ускладиштување и индустриска кланица со ладилник — Гостивар — Организација на
здружен труд без својство на правно лице — Продавница за месо број 4 „Тафталиџе" во Скопје, пазар „Тафталиџе". Предмет на работењето на продавницата е продажба на месо и сувомесни производи
Продавницата е основана од работничкиот совет на „Горни Полог" — претпријатие за промет,
снабдување и ускладиштување и индустриска кланица со ладилник — Гостивар, со одлуката бр.
0201-260 од 23. X. 1970 година од одржаната седница на 23. X. 1970 година.
Раководител на продавницата е Станчев Кипро.
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и
раздолжува матичното претпријатие, во границите
на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 975/70 од 9. VI. 1971 година.
(1157)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 16, страна 354, книга VI е запишана под
фирма: Претпријатие за промет со нафта и нафтени деривати „Југопетрол" — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице
— Бензинска станица во Скопје, населба „Козле",
ул. „А" бб. Предмет на работењето на бензинската
станица е продажба, на мало на нафтени деривати и автоделови.
Бензинската станица е основана од работничкиот совет на Претпријатието за промет со нафта
и нафтени деривати „Југопетрол" — Скопје, со
одлуката бр. 04-7218 од 1. Ш. 1968 година
Раководител на бензинската станица е Атанасовски Ѓоко.
Бензинската станица во Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 794/69 од 10. VI. 1971 година.
(1158)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 205, страна 445, книга П е запишана под
фирма: Земјоделска задруга „Скопска Црна Гора"
— Скопје, ул. „Цветан Димов" барака 5, Бутел П.
Предмет на работењето на задругата е производство
на земјоделски, лозарски, овоштарски и сточарски
производи, на сопствена површина, и организирање на такво производство во кооперација со индивидуални производители и стопански организации;
откуп и продажба на земјоделски производи.
Задругата е основана од задругарите: Младеновски Блажо, Младеновски Јован, Кинерков Петар,
Кирков Никола, Смилков Божин, Раевски Симон,
Поладни Павле, Раевска Анѓа, Ниниќ Младен,
Глушнин Велко, Глушнин Петкана, Ниниќ Живко,
К а м е н о в с к и Благоја, Дуарнски Никче, Стојко Р а ј чиќ, Раевски Владо, Велковиќ Благоја, Путовски
Милан, Ниниќ Трајан, Каменов Петар, Стевко Црничиќ, С Т О И Л К О Чоколовиќ, Штрпчевски
Крсто,
Варсакевска Стоја, Врсачевски Стојан, Врсаќева
Милица, Варсаќевски Никче и Јанковски Алексан-
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дар, согласно со записникот од основачкото собрание од 15. IV. 1971 година.
Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и
раздолжуваат Тодоровски Н. Велимир, в.д. директор, Гермов Велко, комерцијален директор и Младеновски Јован, книговодител.
Обврската пред банката е со два потписа.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 457 од 11. VI. 1971 година.
(1159)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 1261, страна 644, книга VI е запишан под
фирма: Земјоделско-задружен комбинат „Аграр" —
Скопје — Самостојна организација на здружен
труд со својство на правно лице — Погон за трговија на големо и мало — Скопје, ул. „Кочо Рацин" бб, без супсидиарна одговорност. Предмет на
работењето на погонот е промет со прехранбени,
индустриски, колонијални и други стоки на големо и мало; промет со месо, јајца, риба на големо и мало; откуп и продажба на сурова кожа и
волна; промет со цемент, салонит, бетонско железо и градежен материјал, на големо и мало, промет со земјоделска механизација, со резервни делови (тракторски и автоделови), гуми-тракторски и
автогуми, со огревен материјал, со опрема за прехранбената индустрија, со нафта и нафтени деривати, со технички помагала за школи, школски
објекти и центри; промет со електрични материјали, нафтени печки и други уреди за домаќинството, врши застапување на пооделни фирми во
земјата, врши и посредување.
Погонот е основан од Земјоделско-задружниот
комбинат ,,Аграр" — Скопје, со одлуката на работничкиот совет 0202 бр. 684 од 31. Ш. 1971 година.
Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и
раздолжува Димитар Тасевски, в.д. директор, согласно со горенаведената одлука, во границите на
овластувањето.
Обврската пред банката е со еден потпис.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 379 од 14. VI. 1971 година.
(1160)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 1261, страна 645, книга VI е запишан под
фирма: Земјоделско-задружен комбинат „Аграр" —
Скопје — Самостојна организација на здружен труд
со својство на правно лице — Погон „Биодекорација" — Скопје, Бутел I, без супсидијарна одговорност. Предмет на работењето на погонот е:
— производство на цвеќе за букети и секакви
декоративни растенија и промет со такви производи, на големо и мало;
—- производство на репродукционен материјал,
секаков вид садници, семе, расад, вегетативни растенија — репро-органи и слично и промет со такви материјали на големо и мало;
— проектира и изградува украсни ѕидови, проодни патеки и стази од бетон и асвалт, изградува
тротоари, заштитни ѕидови и парапети од градежна струка:
— проектира и изведува внатрешна и надворешна декорација и одржување на објекти;
— врши услуги декорирање со био-материјали;
— произведува ѓубриви смески за одгледување на разни растенија, одгледување на водни растенија, за прехранување и формирање на декоративни растенија и промет со такви производи на
големо и мало;
— производство на садови за одгледување на
декоративни растенија и промет со такви производи на големо и мало;
— давање стручна помош, услуги за одгледување и заштита на декоративните растенија на организации и индивидуални производители и за издавање на стручни публикации;
— организира производство и работа по точките 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 и на база кооперација и де-
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ловна соработка со стопанските и други организации и индивидуални производители и промет со истите производи на големо и мало.
Погонот е основан од 3емјоделск0'-задружниот
комбинат „Аграр" — Скопје, со одлуката 0202 бр.
683 од 31. Ш. 1971 година.
Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и
раздолжува Андреевски Круме, в. д. директор, согласно со горенаведената одлука, а во границите
на своето овластување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 380 од 14. VI. 1971 година.
(1161)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 16, стра,на 354, книга VI е запишана под
фирма: „Југопетрол" — претпријатие за промет со
нафта и нафтени деривати — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Бензинска пумпна станица во Титов Велес,
ул. „Алексо Демниев". Предмет на работењето на
станицата е промет со нафта и нафтени деривата
на мало.
Бензинската пумпна станица е основана од работничкиот совет на „Југопетрол" — претпријатие
за промет со нафта и нафтени деривати — Скопје,
со одлуката бр. 02-12291 од 24. ХП. 1969 година, од
одржаната седница на 4. XI. 1969 година.
Раководител на станицата е Танчевски Киро.
Бензинската пумпна станица во Титов Велес ќе
ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното
претпријатие, во границите на овластувањето.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 914/70 од 10. VI. 1971 год,ина.
(1163)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации, на
19. V. 1971 година, рег. бр. 22/71, книга I е запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. ,,Никола
Тесла" бр. 12, на Претпријатието за внатрешна и
надворешна трговија „Рефлекс" — Београд. Предмет на работењето на продавницата е промет со
чевли, како од домашно, така и од странско потекло.
Продавницата е основана од Претпријатието за
внатрешна и надворешна трговија „Рефлекс" —
Београд, со одлуката бр. 01-5190 од 31. Ш. 1971 година на работничкиот совет.
Продавницата ќе ја потпишува Божиновски
Стојан, раководител.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 273/71.
(1203)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 1261, страна 718, книга VI е запишан под
фирма: Земјоделско-задружен комбинат „Аграр" —
Скопје — Самостојна организација на здружен труд
со својство на правно лице — Погон за сопствено
производство и кооперација
во село Сингелиќ,
Скопје, без супсидиарна одговорност. Предмет на
работењето на погонот е: производство на земјоделски, лозарски, овоштарски, градинарски и други земјоделски производи на сопствена површина,
и организирање на такво производство во кооперација со индивидуалните производители и стопански организации;
— врши доработка (сортирање-пакување), преработка и ускладиштување на земјоделски и добиточни производи од сопствено производство во
кооперација со индивидуалните земјоделски производители и откупени од индивидуалните и други
производители;
— организира и дава стручна помош во производството на сите видови земјод,елски производи
— по пат на договарање ;
— врши услуги при заштитата од болести и
штеточини на земјоделското и добиточното производство, како и к а ј добитокот на индивидуалните
производители и стопанските организации;
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— врши откуп на сите видови земјод,елски и
добиточни производи од, индивидуалните производители и стопанските организации и обезбедува
пласман и продажба на истите, на големо и мало,
на територијата на СФРЈ;
— врши снабдување на членовите-кооперанти
и други консуматори со сите видови репродукциони материјали, добиточна храна и заштитни средства;
— врши услуги со земјоделски машини на индивидуалните производители и стопанските организации;
— врши снабдување на членовите кооперанти
и другите консуматори со прехранбени, индустриски, колонијални и други стоки за широка потрошувачка.
Погонот е основан од Земјоделско-задружниот
комбинат „Аграр" — Скопје, со одлуката 0202 бр.
686 од 31. Ш. 1971 година.
Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и
раздолжува Јаневски Доксе, в.д. директор, согласно со горенаведената одлука, во границите на
овластувањето.
Обврската пред банката е со еден потпис.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 381 од 14. VI. 1971 година.
(1162)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации, на
17. V. 1971 година, рег. бр. 21/71, книга I е запишана под фирма: Продавница број 21 во Битола, ул.
„Микица Јованович — Шпанац" бр. НО, на Трговското претпријатие „Јелак" — Тетово. Предмет
на работењето на прод,авницата е трговија со текстил и текстилни производ,и; со текстилна и трикотажна конфекција и со текстилна и кожна галантерија.
Раководител на продавницата е Паца Трифунова.
Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Јелак" — Тетово, со одлуката бр. 02-1117
од 25. VIII. 1971 година на работничкиот совет.
Продавницата ќе ја потпишува истото лице што
го потпишува и основачот.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 271/71.
(1204)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации, на
27. V. 1971 година, рег. бр. 23/71, книга I е запишана под фирма: Самостојна организација на здружен труд без својство на правно лице — Пословишта — Битола, булевар „1-ви Мај" бр. 179 на
Трговското претпријатие „Балкан Импекс" — Скопје. Предмет на работењето на пословницата е трговија со купување, продавање на сите индустриски, земјоделски и сточарски производи — стока.
Раководител на пословницата е Ристевски Јане.
Пословницата е основана од Трговското претпријатие „Балкан импекс" — Скопје, со одлуката
бр. 308 од 20. Ш. 1971 година на работничкиот совет.
Пословницата ќе ја потпишуваат
Ристевски
Јане, раководител и Драган Петровски.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 277/71.
(1205)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 295, страна И, книга П е запишано следното: Ѕидаро-фасадерската задруга „Вуксан"—Куманово се преселува од ул. „Иво Рибар-Лола" бр.
22 — Куманово, на ул. „Доне Божинов", бр. 15 —
Куманово.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 406/69 од 3. VI. 1970 година.
(1081)
Окружниот стопански суд во Штип објавува
дека во регистарот на стопанските организации, на
24. IV. 1970 година, страна 339, реден број 2 е запишана промената на досегашниот раководител на
Пословното удружење „Стандард" — Београд —
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Продавница, односно технички сервис од Кочани,
Маринко Симов Костадинов. За раководител е назначен Китан Иванов, кој е овластен да го потпишува истиот.
Промената на раководителот е запишана во регистарот врз основа на под,несената -пријава бр.
913 од 24. III. 1970 година од Половното удружење „Стандард" — Београд.
Од Окружн,иот стопански суд во Штип, Фи.
бр. 104/70.
(1052)
Окружниот стопански суд во Битола објавува
дека во регистарот на стопанските организации, на
5. П. 1970 година, рег. бр. 25/56, книга П е запишано следното: Земјоделското стопанство „Мише
Ефтимов" во редовна ликвидација — Крушево,
престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води
овој суд, со тоа правата, средствата и обврските
да ги преземе Трговското претпријатие „Универзал"
од Крушево.
Оваа промена е извршена врз основа на договорот бр. 03-117/1 од 2. П. 1970 година, меѓу Собранието на општината
Крушево и Трговското
претпријатие „Универзал" од Крушево.
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи.
бр. 49/70.
(572)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 309, страна 175, книга П е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата
и дуќаните Работилницата во Куманово, ул. „Ленинова" бр. 33 на Сервисот за поправка на ваги,
тежни и мерни справи „Тежмер" — Љубљана, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 19. VI. 1968 година.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 906/68 од 9. I. 1970 година.
(168)
Окружниот стопански суд во Скопје објавува
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,
рег. бр. 26, страна 221, книга I е запишано следното: Кон Заштитната работилница за домашни
Ракотворби „Прогрес" - Кичево, се присоединува
Фабриката за трикотажна конфекција „Олга Мицеска" од Кичево, согласно со одлуката бр. 02-344/1
од 29. IV. 1968 година на работничкиот совет на
Заштитната работилница „Прогрес" — Кичево и
одлуката бр. 132 од 29. IV. 1968 година на советот
на работната заедница на Фабриката за трикотажна конфекција „Олга Мицеска" — Кичево.
Со присоединувањето — дејноста на Заштитната работилница за домашни Ракотворби „Прогрес"
— Кичево, се проширува и со: производство на
лесна и полутешка конфекција, јоргани и душеци,
вршење услуги за изработка на јоргани и душеци
и услуги на лесна и полутешка конфекција; продажба, на мало, на сопствен готов производ како
и продажба на трговски стоки за дополнување на
асортиманот.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи.
бр. 1135 од 25. ХП. 1969 година.
(131)

МАЛИ ОГЛАСИ
Се огласуваат за неважни следните
загубени документи:
Свидетелство за I година, издадено од Хемиското училиште „Борка Талески" — Прилеп на име
Ратко Стојменовиќ, ул. „175" бр. 25, Скопје (2154)
Свидетелство за II година, издадено од Хемиското училиште „Борка Талески" — Прилеп на име
Ратко Стојменовиќ, ул. „175" бр. 25, Скопје. (2155)
Свидетелство за I година, издадено од Економското училиште „К. Ј. Питу" — Прилеп на име ЈБиљана Гешоска, ул. „Гога Јанкулоски" бр. 2, Варош,
Прилеп.
(2156)
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Свидетелство за завршена I година, издадено од
Дрвно преработуван, учил. „Трајко Бошковски-Тарцан" — Прилеп на име Никола Димески, ул. „Благоја Николовски" бр. 18, Прилеп.
(2157)
Свидетелство за I година, издадено од Средно
економско училиште — „К. Ј. Питу" — Прилеп на
име Горица Петанческа, с. Тополчани, Прилеп.
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Прилеп на име Гордана Јонеска, ул. „Иљо Попиданец" бр. 5, Прилеп.
(2159)
Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основ. учил. „Манчу Матак" — с. Кривогаштани на
име Драган Везенкоски, с. Кривогаштани, Прилеп.
(2160)

Свидетелство за завршен III клас, издадено од
Гимназијата „Стив Наумов" — Ресен на име Љупчо
Нечовски, ул. „29 ноември" бр. 10, Ресен.
(2161)
Работна книшка бр. 3877 на име Љубомир Тасевски, ул. „Томе Георгиев" бр. 34, Куманово.
(2162)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од
ХТТУ ,,В. Кидрич" — Т. Велес на име Атанас Лефтеров, ул. ,,Вл. Горев" бр. 63, Т. Велес.
(2163)
Свидетелство за I клас, издадено од Гимназијата
„К. Рацин" — Т. Велес на име Лазо Илиевски, ул.
„Костурска" бр. 24, Т. Велес.
(2164)
Свидетелства за I, И и Ш година, издадени од
Средно стопанско училиште „Јовче Тесличков" —
Т. Велес на име Катица Перчинкова, с. Башино
селе, Т. Велес.
(2,165)
Свидетелство од, И година, издадено од Шумарското училиште во Кавадарци на име Б л а ж е Петров, ХЕЦ Дошница, Д. Капија.
(2166)
Здравствена легитимација на име Гзиме Сулејмани, с. Челопек, Тетово.
(2167)
Свидетелство бр. 0404-305/12 за завршено основно училиште на име Рефет Несими, с. Желино, Тетово'.
(2168)
Свидетелство бр. 01-455 на име Бранко Илиевски, ул. „747" бр. 2, Скопје.
(2169)
Свидетелство за I година на име Река Агрон,
ул. „Чеде Филиповски" бр. 100, Гостивар.
(2170)
Свидетелство од I клас на име Рушан Арифи,
ул. „И. Р. Лола" бр. 140, Гостивар.
(2171)
Свидетелство од I клас на име Хасан Махмуди,
с. Папрадишта, Кичево.
(2172)
Свидетелство од III клас гимназија на име Реџепи Шефки, с. Зајас. Кичево.
(2173)
Свидетелство од I клас гимназија на име Шаќир Садику, с. Трап. Дол, Кичево.
(2174)
Свидетелство за завршен III клас, издадено од
Гимназијата „Ацо Рускоски" — Берово на име Илија Е. Џамбаски, С. Смојмирово, Берово.
(2175)
Свидетелство дел. бр. 01-271/35 за завршен И
клас, издадено од Гимназијата „А. Рускоски" — Берово на име Илија Е. Џамбаски, с. Смојимирово,
Берово.
(2176)
Работна книшка бр. 86580 на име Трајанка Кечевска, Железничка станица, Битола.
(2177)
Ученичка книшка од V до VIII одделение, издадена од Училиштето „Пецо Даскало" — с. Долнени на име Василе Филипоски, с. Долнени, Прилеп.
(2178)
Ученичка книшка за VII одделение, издадена
од Основното училиште „11 октомври" —Прилеп на
име Јосиф Иваноски, ул. „К. Јосифоски" бр. 181,
Прилеп.
(2179)
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Прилеп на име Лиљана Стојановска, с. Славеј, Прилеп.
(2181)
Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Моша Пијаде" — с. Дуње на
име Јордан Јовески, с. Пештани, Прилеп.
(2182)
Свидетелство за VIII одделение, издадено од
Основното училиште „Кочо Рацин"
Прилеп на
име Ордан Тодороски, ул. „Васил Главинов" — 45,
Прилеп.
(2183)
Свидетелство за И година, издадено од Економското училиште „К. Ј. Питу" Прилеп на име Лилјана Тренческа, ул. „К. Јосифовски" бр. 318, Прилеп.
(2184)
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Свидетелство за VIII одделение, издадено од
Основното училиште „Кире Гаврилоски" — Прилеп
на име Лиљана Илиеска, ул. „Тоде Крстески" бр. 2,
Прилеп.
(2185)
Свидетелство бр. 135/67 за завршено VIII одделение на име Аритон Митровски, с. Огут, Кр. Паланка.
(2186)
Свидетелство од I година, издадено од ЕМУЦ
— Гостивар на име Заре Апостолоски, ул. „Г. Делчев" бр. 12, Гостивар.
(2187)
Свидетелство за завршена I година, издадена
од ЕМУЦ „Ѓ. Салај" — Битола на име Лилјана Барабановска, ул. „Ленинова" бр. 3, Струмица.
(2190)
Свидетелства за I и II година медицинско училиште на име Нада Танаскова, ул. „Ив. Милутиновиќ" бр. 66/11/15, Битола.
(2191)
Свидетелство на име Михајло К. Христовски,
ул. „11 октомври" бр. 1/5, Ресен.
(2192)
Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Рампо Левката" — Прилеп на
име Мате Ристески, с. Селце, Прилеп.
(2193)
Ученичка книшка од I одделение, издадена од
Основното училиште „Климент Охридски" — Прилеп на име Даре Димитриески, ул. „Вардарска" бр.
4, Прилеп.
(2194)
Свидетелство за VIII одделение, издадено од
Основното училиште „Кире Гаврилоски" — с. Плетвар на име Славе Кордовски, ул. „П. Котеска" 9,
Прилеп.
(2195)
Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Климент Охрид,ски" на име Орденка Апостолоска, ул. „Ило Попадинец" бр. 29,
Прилеп.
(2196)
Свидетелство за VIII одделение, издадено од
Основното училиште „Моша Пијаде" — с. Дуње на
име Јордан Кузески, с. Пештани, Прилеп.
(2197)
Работна книшка издадена од С. О. — Прилеп на
име Вера Трпческа, ул. „Јоска Јорданоски" бр. 114,
Прилеп.
(2198)
Свидетелство за VIII одделение, издадено од
Основното училиште „Кочо Рацин" — Прилеп на
име ѓорѓија Кочоски, ул. „В. Циривири" бр. 16.
Прилеп.
(2199)
Свидетелство бр. 06-266/15 за II клас, издадено
од Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Паланка на
име Станаил Ј. Јовановски, ул. „М. Тито" бр. 100,
Крива Паланка.
(2200)
Свидетелство бр. 06-305/12, издадено од Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Паланка на име Соња
Велева, ул. „Ратко Миневски" бр. 7, Кр. Паланка.
(2201)

Земјоделска здравствена легитимација на име
Шпреса Адеми, с. Пирок, Тетово.
(2203)
Свидетелство за I година индустриско училиште
на име Стево Кузманоски, с. Дол. Лупште, М. Брод.
(2204)
Свидетелство на име Злате ѓорѓески, с. Сиричино, Тетово.
(2205)
Свидетелство од I година индустриско училиште на име Рајко Костоски, ул. „Оџаклијески" бр. 8,
Гостивар.
(2206)
Свидетелства за I и II клас индустриско училиште на име Злате Наумоски, ул. „Б. Кидрич" бр.
290, Гостивар.
(2207)
Свидетелство бр. 01-851/1, издадено од Економското училиште „Чеде Филипоски" — Гостивар на
име Бранко Смилкоски, ул. „Н. Тесла" бр. 36, Гостивар.
(2208)
Свидетелство бр 01-342, од II година издадено
од Економското училиште „Чеде Филипоски" — Гостивар на име Дамјан Смилкоски, ул. „Н. Тесла"
бр. 36, Гостивар.
(2209)
Свидетелство од II година индустриско училиште на име Филип Николоски, ул. „Г. Делчев" бр. 201,
Гостивар.
(2210)
Ученичка книшка од II одделение на име Расим Салиу, ул. „П. Попоски" бр. бб, Гостивар.
Ученичка книшка од И одделение, издадена од
Основното училиште „Бр. Миладинови" на име Мишо Спасов, ул. „Н. МихајЛова" бр. 9. Пробиштип.
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КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
НА ГОЛЕМО И МАЛО „РАЗНОКООП"
СКОПЈЕ
распишува
К О Н К У Р С
за избор на ДИРЕКТОР на претпријатието
Кандидатот покрај општите услови предвидени
со законските прописи — ОЗРО, треба да ги исполнува и следните посебни услови:
да има завршено висока, виша или средна школа со проведено време на раководно работно место
во трговијата и тоа:
а) со висока школска спрема и со десет години
работен стаж од кои осум години, на раководно
работно место;
б) со виша школска спрема и со дванаесет години работен стаж од кои десет години на раководно работно место, и
в) со средна школска спрема и со петнаесет
години работен стаж од кои дванаесет години на
раководно работно место.
Заинтересираните кандидати пријавите да ги
доставуваат до Секретаријатот на претпријатието
— Конкурсна комисија, ул. Маршал Тито бр, 5,
пошт. фах 316 — Скопје.
Некомплетираните документи нема да се разгледуваат.
Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето.

СОДРЖИНА
Страна
318. Закон за забрана на продажба на станбени
згради и станови во општествена сопственост — — — — — — — — — —
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