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У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСТАП-
КАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА РЕФЕРЕНДУМ 

Се прогласува Законот за постапката за расп i-
шување и спроведување на референдум, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 8 јули 1969 година и на 
седницата на Соборот на општините одржана ча 
8 јули 1969 година. 

Бр. 2430 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ И СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со ОВОЈ закон се уредува начинот на распишу-
вање и спроведување на референдум во општестве-
но-политичките заедници, во работните и други ор-
i анизации и во месните заедници. 

Член 2 

Референдум во општествено-политичките заед-
ници, месните заедници и работните организации, 
се распишува за претходно изјаснување на граѓа-
ните односно работните луѓе за одделни прашања, 
предлози на прописи и мерки или за потврдување 
на прописи и мерки на органот што го распишал 
референдумот. 

Член 3 

Со закон односно со статутот на општината, ста-
тутот на месната заедница и статутот на работната 
организација (статут), се определуваат прашања за 
кои задолжително се распишува референдум. 

Член 4 

Член 5 

Одлуката на референдумот се донесува со мно-
зинството гласови на сите граѓани запишани во 
избирачкиот список на подрачјето за кое се спро-
ведува референдум, односно со мнозинството гла-
сови на сите членови на работната организација во 
која се спроведува референдумот. 

Член 6 

Одлуката донесена на референдумот е задол-
жителна. 

И. РАСПИШУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
РЕФЕРЕНДУМ 

Член 7 

Референдум може да се распише за подрачје 
или за дел од подрачјето на општествено-по л птичка 
заедница, односно за подрачје на месна заедница. 

Референдум распишува собранието на соодвет-
ната општествено-политичка заедница, односно над-
лежниот орган на месната заедница. 

Референдум во работна организација распишу-
ва работничкиот совет, односно на него соодветниот 
орган на управувањето. 

Член 8 

Референдум во Републиката, односно за под-
рачјето на повеќе општини во Републиката, освен 
во случаите определени со закон, мора да се рас-
пише и кога тоа ќе го бара општиот собор или 
најмалку една третина од општинските собранија 
од територијата на Републиката, односно од делот 
на Републиката за кој се бара да се распише ре-
ферендум. 

Во случаите од претходниот став на овој член 
Собранието на СРМ (Собрание) е должно да распи-
ше референдум во рок од 60 дена, од денот кога е 
поднесено барањето за распишување на референ-
дум. 

Член 9 

Иницијатива за распишување на референдум во 
Републиката можат да дадат извршните тела на 
општествено-политичките организации во Републи-
ката, собор на Собранието за прашања од својот 
делокруг и Извршниот совет на Собранието. 

Во случаите од претходниот став на овој член, 
Собранието е должно да се изјасни по иницијати-
вата во рок од 60 дена, од денот на покренувањето 
на иницијативата. 

Ако не ја прифати иницијативата за распишу-
вање на референдум, Собранието ќе му достави на 
подносителот на иницијативата образложен заклу-
чок. 

Член 10 

Граѓаните, односно работните луѓе на референ-
думот се изјаснуваат со непосредно и тајно гласање. 

Гласачот не може да биде повикан на одговор-
ност за гласањето на референдумот. 

Кога референдум се распишува заради потвр-
дување на определев акт, со донесувањето на актот 
истовремено се донесува и одлука за распишување 
на референдумот. 
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Член 11 

Одлуката за распишување на референдум содр-
жи предмет на референдумот, местото на кое ќе се 
одржи референдумот, денот на одржувањето на ре-
ферендумот и времето на гласањето. 

Одлуката за распишување на референдумот се 
објавува на начин на кој се објавуваат прописите, 
односно општите акти на органот што ја донесел 
одлуката за распишување на референдумот. 

Надлежниот орган е должен со одлуката за 
распишување на референдумот да ги запознае гра-
ѓаните, односно работните луѓе што имаат право 
на глас на референдумот на вообичаен начин. 

Помеѓу денот на објавувањето на одлуката за 
распишување на референдумот и денот на одржу-
вањето на референдумот не може да поминат по-
малку од 15, ниту повеќе од 60 дена. 

Член 12 

Право на глас на референдумот имаат граѓа-
ните што се запишани во избирачкиот список на 
подрачјето на кое се спроведува референдумот. 

Со закон може да се определи право на глас 
на референдумот за определени прашања да имаат 
заинтересираните граѓани, односно граѓаните на кои 
де однесува прашањето ставено на референдумот. 

Во работните организации право на глас на ре-
ферендумот имаат пленовите на работната заедница 
што имаат избирачко право за избор на орган на 
управувањето на работната организација. 

Член 13 

На референдумот секој гласач има право само 
на еден глас. 

Гласачот може да гласа само личцо. 

Член 14 

Референдумот го спроведуваат комисии за спро-
ведување на референдум. 

Бројот на членовите на комисиите го опреде-
лува и ги именува органот што го распишува ре-
ферендумот. На членовите на комисиите им се 
определуваат и заменици. 

Член 15 

Комисијата за спроведување на референдум' 
1. се грижи за законито спроведување на рефе-

рендумот; 
2. ги определува гласачките места и ги именува 

членовите на одборите за спроведување на гласа-
њето на референдумот; 

3. го определува времето на гласањето; 
4. ги врши техничките подготовки за спроведу-

вање на референдумот; 
5. ги утврдува и ги прогласува резултатите од 

референдумот; и 
6. врши и други работи определени со закон и 

статут. 

Член 16 

За спроведување на референдум во Републиката 
се образува Републичка комисија за спроведување 
на референдум и општински комисии за спрове-
дување на референдум. 

Републичката комисија за спроведување на ре-
ферендум го определува бројот на членовите на 
општинските комисии за спроведување на референ-
дум и ги именува членовите на тие комисии, дава 
упатства за работата на овие комисии по сите пра-
шања за спроведување на референдумот, врши над-
зор над нивната работа и им дава помош во тех-
ничката подготовка за спроведување на референ-
думот. 

Член 17 

Одборите за спроведување на гласањето рако-
водат со гласањето на гласачките места и ја обез-
бедуваат правилноста и тајноста на гласањето. 

Одборот се состои од претседател и двајца чле-
нови. Претседателот и членовите на одборот за гла-
сање имаат заменици. 

Член 18 

На референдумот се гласа на определени гла-
сачки места. L 

Времето на гласањето мора да се определи така 
да им се овозможи учество на референдумот на сите 
што имаат право на глас. 

На гласачкото место на кое гласале сите изби-
рачи запишани во избирачкиот список за тоа гла-
сачко место, гласањето може да заврши пред исте-
кот на времето определено за гласање. 

Член 19 

Актот, односно другиот предлог што е предмет 
на одлучување на референдумот мора на соодветен 
начин да биде изложен на гласачкото место. 

Членовите на Одборот за спроведување на гла-
сањето се должни на лицето што пристапило за гла-
сање, на негово барање да му дадат објаснување 
за предметот на референдумот и начинот на гла-
сањето. 

Член 20 

На референдумот се гласа со гласачки ливчиња. 
Гласачкото ливче содржи: назив на органот што 

го распишал референдумот, предметот на референ-
думот, денот на одржувањето на референдумот и 
прашањата што се поставени на референдумот. 

Прашањата на гласачкото ливче мора да бидат 
формулирани прецизно и недвосмислено, така да 
учесникот на референдумот може да одговори со 
,,за" или „против" предлогот. 

Ако на референдумот се поставени повеќе ал-
тернативи од кои се бара одлука за една, на гла-
сачкото ливче се наведуваат сите алтернативи спо-
ред редоследот што го определил органот кој го 
распишува референдумот. 

Член 21 

Гласачот на референдумот се изјаснува така 
што на гласачкото' ливче го заокружува редниот 
број пред зборот „за" или „против". 

Кога на референдумот се поставени повеќе ал-
тернативи гласачот се изјаснува така што го зао-
кружува редниот број пред алтернативата за која 
гласа. 

Член 22 

По завршеното гласање одборот за спроведува-
ње на гласањето го утврдува резултатот од гласа-
њето на гласачкото место и за тоа составува за-
писник во кој особено се внесува: денот и местото 
на одржувањето на референдумот, предметот на ре-
ферендумот, имињата на членовите на одборот за 
спроведување на гласањето, бројот на избирачите по 
изводот од избирачкиот список, текот на гласањето, 
бројот на избирачките што гласале и р е з у л т а т о т на 
гласањето. Во записникот ќе се внесат и издвоените 
мислења на членовите на одборот за спроведување 
на гласањето. 

Член 23 

Комисијата за спроведување на референдумот, 
врз основа на примениот гласачки материјал од 
сите гласачки места, го утврдува резултатот од ре-
ферендумот. Резултатот од референдум^ комиси-
јата го објавува на начинот што е пропишан за 
објавување на одлуките за распишување на рефе-
рендумот. 



25 јули 1969 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Вр. 29 - Стр. 603 

Извештај за спроведениот референдум комиси-
јата му доставува на органот што го распишал ре-
ферендумот. 

Член 24 

Одлуката донесена на референдумот мора да се 
објави во рок од 15 дена од денот на одржувањето 
на референдумот, на начин на кој се објавуваат 
прописите, односно општите акти на органот што 
го распишал референдумот. 

Член 25 

Ако граѓаните, односно работните луѓе на ре-
ферендумот претходно се изјасниле за определено 
прашање, претставничкото тело, односно највисо-
киот орган на управувањето на работната органи-
зација, се должни да донесат акт во согласност со 
изразената волја на граѓаните, односно на работ-
ните луѓе. 

Кога на референдум се изнесува акт заради по-
тврдување на граѓаните, односно од работните луѓе 
ако тие се изјаснат позитивно за тој акт, актот 
е усвоен на денот на одржувањето на референдумот, 
Ако во таков случај граѓаните, односно работните 
луѓе се изјаснат против актот, ќе се смета дека 
актот не е донесен. 

Член 26 

Прашање за кое избирачкото тело на референ-
думот се изјаснило против, не може повторно да се 
изнесува на референдум пред истекот на најмалку 
6 месеци од денот на одржувањето на референ-
думот. 

Член 27 

Средствата за спроведување на референдумот ги 
обезбедува органот што го распишал референдумот. 

Член 28 

Во општината се води евиденција за спроведе-
ните референдуми на подрачјето на општината, во 
месните заедници и во работните организации. 

Евиденцијата ги опфаќа следните податоци: ор-
ганот што го распишал референдумот, бројот и да-
тумот на одлуката со која е распишан референду-
мот, предметот на референдумот, бројот на избира-
чите што имале право да учествуваат на референ-
думот, денот на одржувањето на референдумот, бро-
јот на избирачите што гласале и резултатот од гла-
сањето. 

Евиденцијата ја води надлежниот општински 
орган на управата. 

Општинскиот орган што ја води евиденцијата 
од претходниот став е должен податоците за спро-
ведените р е ф е р е н д у м и д а М у г и доставува на Ре-
публичкиот завод за статистика на начин и во ро-
ковите што ќе ги определи Заводот. 

Член 29 

На работата на комисијата за . спроведување на 
референдум и на одборот за гласање, како и во по-
глед на начинот на гласањето на гласачките места 
и другите прашања во врска со постапката за спро-
ведување на референдумот, сходно ќе се примену-
ваат прописите за избор на членови на општин-
ските собранија, односно за избор и отповикување 
на членови на работничките совети и другите ор-
гани на управување во работните организации, ако 
со овој закон не е поинаку определено. 

За составувањето и заклучувањето на избирач-
ките списоци, односно на изводите од избирачките 
списоци ќе се применуваат соодветни одредби на 
Законот за избирачките списоци. 

III. ПРИГОВОРИ И Ж А Л Б И 

Член 30 

Заради неправилности и повреди на законот во 
спроведувањето на референдумот секој избирач има 
право на приговор до комисијата за спроведување 
на референдумот. Ако приговорот се однесува на 
работата на комисијата или на нејзините членови, 
приговорот му се поднесува на органот што го рас-
пишал референдумот, во рок од три дена од денон 
на одржувањето на референдумот. 

Ако неправилностите можеле да влијаат на ре-
зултатот од референдумот на гласачкото место, ко-
мисијата за спроведување на референдумот ќе го 
поништи гласањето на тоа гласачко место и ќе го 
определи времето за повторно гласање. За пониш-
тување на гласањето, комисијата го известува ор-
ганот што го распишал референдумот. 

Ако неправилностите можеле да влијаат на ре-
зултатот од референдумот во целост, органот што 
го распишал референдумот ќе определи да се гласа 
повторно. 

Член 31 

Против решението со кое е одбиен пригово-
рот поради неправилности и повреди на законот, 
подносителот на приговорот има право на жалба 
до општинскиот суд во рок од 3 дена. Судот доне-
сува решение во рок од 48 часа од денот на приемот 
на жалбата. Против решението на судот нема место 
на жалба. 

Ако приговорот се однесува на референдум што 
го распишало Собранието на СРМ, против реше-
нието на комисијата жалбата се поднесува до Вр-
ховниот суд на Македонија. 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 32 

Со парична казна до 1.000 динари или со казна 
затвор од една година ќе се казни за кривично 
дело оној: 

1. што со сила, закана, подмитување или на 
друг недозволен начин влијае на гласачот да гласа 
на референдумот, односно да гласа за или против 
определениот предлог, или да не гласа; 

2. што ќе дојде на гласачко место под оружје 
или со друго опасно орудие, како и оној што без 
покана на претседателот на одборот за спроведу-
вање на гласањето ќе нареди да се доведе ору-
жена сила на гласачкото место или ја доведе без 
негова наредба; 

3. што ќе уништи, прикрие, оштети, преправи 
или ќе однесе исправа од референдумот или друг 
предмет што служел во спроведувањето на рефе-
рендумот; 

4. службено лице кое ќе повика на одговорност 
гласач или од него ќе бара да каже дали гласал 
на референдумот или зошто не гласал. 

Член 33 

Со парична казна до 500 динари или со казна 
затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок гласач: 

1. кој гласа повторно; 
2. кој на референдумот гласа наместо друг под 

негово име; 
3. кој при гласањето се држи непристојно; 
4. кој, откако гласал односно откако се утврди 

дека не е запишан во избирачкиот список, по опо-
мена од претседателот на одборот за спроведувањето 
на гласањето, не се оддалечи од гласачкото место; 

5. кој ја пречи работата на одборот за спрове-
дување на гласањето или на комисијата за спро^ 
ведување на референдумот; 
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6. член на одбор за спроведување на гласање 
или на комисија за спроведување на референдум 
како и секое друго лице кое и на било кој начин 
ја повреди тајноста на гласањето, 

Член 34 

Сите дејности казниви по овој закон или по 
Кривичниот законик што се сторени на гласачкото 
место ќе се внесат во записникот за работата на 
одборот за спроведување на гласањето, со означу-
вање на името и презимето, занимањето и местото 
на живеење на сторителот. 

Комисијата за спроведување на референдум, 
откако ќе ја заврши работата, ќе состави извод од 
примените записници за сите казниви дејствија и 
изводот ќе му го достави на јавното обвинителство 
за покренување на кривична постапка. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 

За поднесоците, решенијата и другите списи и 
дејствија во постапката по одредбите на овој за-
кон не се плаќа такса. 

Член 36 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

255. 

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОСНОВАЊЕ ВИСОКА МУЗИЧКА ШКОЛА ВО 

СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за основање Висока музичка 
школа во Скопје, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Просветно-
културниот собор одржана на 7 јули 1969 годича 
и на седницата на Републичкиот собор одржана на 
8 јули 1969 година. 

Бр. 2457 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ОСНОВАЊЕ ВИСОКА МУЗИЧКА ШКОЛА 

ВО СКОПЈЕ 

Член 1 

Во Законот за основање Висока музичка школа 
во Скопје („Службен весник на СРМ" бр. 23/66) 
член 2 се менува и гласи: 

„Високата музичка школа подготвува настав-
нички кадри со висока стручна спрема за изведу-
вање настава по музичко воспитување во училиш-

тата, високо стручни кадри за музичката уметност 
и драмски актери. 

Високата музичка школа се овластува да орга-
низира и изведува научна работа во областа на 
музиката и драмската уметност". 

Член 2 

Високата музичка школа се задолжува во рок 
од два месеца од денот на влегувањето во сила на 
овој закон да го усогласи својот статут со одред-
бите на овој закон. 

Член 3 

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

256. 

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за 
високото школство во СРМ („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата 
на Просветно-културниот собор, одржана на 7 јули 
1969 година и на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 8 јули 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

I 

Не се потврдува Одлуката за основање наста-
вен центар за вонредно студирање во Скопје, при 
Здружението на книговодителите на СРМ — Скоп-
је што ја донесе Советот на работната заедница на 
Вишата економска школа — Прилеп на седницата 
одржана на 1. VII. 1968 година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден о,д 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2454 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

257. р 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за 

високото школство во СРМ („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата 
на Просветно-културниот собор, одржана на 7 јули 
1969 година и на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 8 јули 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА ПЕДА-
ГОШКАТА АКАДЕМИЈА - СКОПЈЕ ЗА ОСНОВА-
ЊЕ ЦЕНТАР ЗА ВОНРЕДНО СТУДИРАЊЕ ПРИ 
РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „МОША ПИЈА-

ДЕ" ПРИЛЕП 

I 

Се потврдува Одлуката за основање центар за 
вонредно студирање при Работничкиот универзитет 
„Моша Пијаде" — Прилеп, што ја донесе Советот 
на работната заедница на Педагошката академија 
во Скопје на седницата одржана на 15. XI. 1968 
година. 
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И И 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден ад Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2450 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

258. 

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за 
високото школство во СРМ („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата 
на Просветно-културниот собор, одржана на 7 јули 
1969 година и на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 8 јули 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

I 

Не се потврдува Одлуката за основање центар 
за вонредно студирање при Просветно-педагошки-
от завод во Лесковац што ја донесе Советот нѕ 
работната заедница на Педагошката академија ве 
Скопје на седницата одржана на 15. XI. 1968 го-
дина. 

И 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2456 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

259. 

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за 
високото школство во СРМ („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата 
на Просветно"културниот собор, одржана на 7 јули 
1969 година и на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 8 јули 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

I 

Не се потврдува Одлуката за формирање цен-
тар за помош на вонредните студенти при Заводот 
за унапредување на градежништвото, градежната и 
неметалната индустрија на СРМ - Скопје, што ia 
донесе Советот на работната заедница на Вишата 
техничка школа од Битола на седницата одржана 
на 21. ХП. 1968 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2453 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

260. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за 

високото школство во СРМ („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата 
на Просветно-културниот собор, одржана на 7 јули 
1969 година и на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 8 јули 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА ВИШАТА 
ЕКОНОМСКА ШКОЛА - ПРИЛЕП ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НАСТАВЕН ЦЕНТАР ЗА ВОНРЕДНО СТУДИ-
РАЊЕ ПРИ ДРУШТВОТО НА КНИГОВОДИТЕЛИ -

ТЕ - ОХРИД 

I 

Се потврдува Одлуката за основање наставен 
центар за вонредно студирање при Друштвото на 
книговодителите — Охрид, што ја донесе Советот 
на работната заедница на Вишата економска шко-
ла — Прилеп на седницата одржана на 1. УЛ. 1968 
година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2451 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

261. 
Врз основа на член 12 став 3 од Законот за 

високото школство во СРМ („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата 
на Просветно-културниот собор, одржана на 7 јули 
1969 година и на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 8 јули 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА ВИШАТА 
ЕКОНОМСКА ШКОЛА - ПРИЛЕП ЗА ОСНОВА-
ЊЕ НАСТАВЕН ЦЕНТАР ЗА ВОНРЕДНО СТУДИ-
РАЊЕ ПРИ РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ 

„ВАНЧО ПРКЕ" - ШТИП 

I 

Се потврдува Одлуката за основање наставен 
центар за вонредно студирање при Работничкиот 
универзитет „Ванчо Прхе" — Штип што ја донесе 
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Советот на работната заедница на Вишата економ-
ска школа — Прилеп на седницата одржана на 
1. УЛ 1968 година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, с. р. 

262. 

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за 
високото школство во СРМ („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата 
на Просветно-културниот собор, одржана на 7 јули 
1969 година и на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 8 јули 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА НА ПЕДА-
ГОШКАТА АКАДЕМИЈА - СКОПЈЕ ЗА ОСНО-
ВАЊЕ ЦЕНТАР ЗА ВОНРЕДНО СТУДИРАЊЕ ПРИ 

РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО 

I 

Се потврдува Одлуката за основање центар за 
вонредно студирање при Работничкиот универзитет 
во Тетово што ја донесе Советот на работната за-
едница на Педагошката академија во Скопје на 
седницата одржана на 15. XI. 1968 година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА -

Бр. 2449 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

263. I 

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за 
високото школство во СРМ („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), Собранието на СРМ, на седницата 
на Просветно-културниот собор, одржана на 7 јули 
1969 година и на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 8 л ули 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

I 

Не се потврдува Одлуката за основање центар 
за вонредно студирање при Работничкиот универ-
зитет „Коста Стаменовиќ" во Лесковац што jdJ до-
несе Советот на работната заедница на Економ-
скиот факултет — Скопје на седницата одржана 
на 4. X. 1968 година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на. 
Социјалистичка Реоублика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2455 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

264. 
Врз основа на Амандманот VIII од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 144 
од Деловникот на Собранието на СРМ, 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 8 јули 1969 година, на седницата на Сто-
панскиот собор, одржана на 8 јули 1969 година и 
на седницата на Прссветно-културниот собор, одр-
жана на 7 јули 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ И СОСТАВ НА ЗАЕДНИЧКА 
АНКЕТНА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ, 
СТОПАНСКИОТ И ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА ИСПИТУ-
ВАЊЕ СОСТОЈБАТА ВО ВРСКА СО КОРИСТЕ-

ЊЕТО НА ВОДИТЕ НА ОХРИДСКОТО ЕЗЕРО 

I. Се образува Заедничка анкетна комисија на 
Републичкиот, Стопанскиот и Просветно-културниот 
собор на Собранието на СРМ, за испитување состои 
бата во врска со користењето на водите на Охрид-
ското Езеро (Анкетна комисија). 

И. Анкетната комисија има за задача, врз осно-
ва на непосредно испитување на состојбата соз-
дадена во врска со користењето на водите на Ох-
ридското Езеро и Црни Дрим за енергетски цени 
како и за други потреби на стопанството, на собо-
рите да им поднесе извештај. 

III. Во Анкетната комисија се избираат: 
а) за претседател — Крсте Марковски, пратеник 

на Републичкиот собор; 
б) за членови: 
1. Стојан Трендов, пратеник на Републичкиот 

собор; 
2. Атанас Каракамчев, пратеник на Стопанскиот 

собор; 
3. Душко Кузмановски, пратеник на Стопански-

от собор; 
4. Глигор Тоенчевски, пратеник на Просветно-

културниот собор; 
5. д-р Никола Узунов, пратеник на Просветно" 

кул^тшиот собор. 
IV. Анкетната комисија во својата работа може 

да ангажира и научни и стручни работници од соод-
ветните области. 

V. Анкетната комисија извешта-јот да им го под-
несе на соборите најдоцна до 1. XI. 1969 година. 

VI. Оваа одлука в летнува во сила со денот на неј-
зиното донесување, а ќе се објави во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2466 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

Бр. 2452 
9 јули 1969 година 

Скопје 
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265. 

Врз основа на член 143 и 144 од Деловникот на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 25 јуни 1969 година, на седницата нг 
Стопанскиот собор, одржана на 25 јуни 1969 го-
дина, на седницата на Просветно-културниот собор, 
одржана на 7 јули 1969 година и на седницата на 
Социзално-здравствениот собор, одржана на 3 јули 
1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ, СТОПАНСКИОТ, ПРОСВЕТ-
НО-КУЛТУРНИОТ И СОЦИЈАЛНО-3ДРАВСТВЕ -
НИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА 
ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ 
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕ-

НО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 

Се образува Заедничка комисија на Републич-
киот, Стопанскиот, Просветно-културниот и Соцп-
Јално-здравствениот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија (Заедничка ко-
мисија). 

II 

Задачите на Заедничката комисија се: да ги 
разгледува материјалите што ќе ги изготвуваат над-
лежните републички органи во врска со подгото.в-
ките за изготвување на Законот за обезбедување 
на задолжителни видови на здравствена заштита и 
здравствено осигурување на населението во сите 
фази и да им поднесува на соборите предлози и 
мислења за усвојување. 

III 

Заедничката комисија има претседател и опре-
делен број членови. Бројот на членовите се утвр-
дува со Одлука за нивниот избор. 

IV 

Претседателот и определен број членови на За-
едничката комисија се избираат од редот на пра-
тениците на Републичкиот, Стопанскиот, Просветно-
културниот и Социјално-здраветвениот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
а определен број членови делегираат општествено-
политичките, научните, стручните и други органи-
зации, определени со Одлуката за избор. 

V 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весни:: на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2412 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

266. ; 

Врз основа на член 146 и 147 од Деловникот на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија и точка IV од Одлуката за образување на За-
едничката комисија на Републичкиот, Стопанскиот, 
Просветно-културниот и Социјално-здравствениот 
собор на Собранието на СРМ за проблемите на за-
должителните видови на здравствена заштита и 
здравствено осигурување, Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 8 јули 1969 година, 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
8 јули 1969 година, на седницата на Просветно -
културниот собор, одржана на 7 јули 1969 година 
и на седницата на Социјално-здравствениот собор, 
одржана на .3 зули 1Ѕ69 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИ-
ОТ, СТОПАНСКИОТ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ 
И СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА СО-
БРАНИЕТО НА СРМ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 

За претседател на Заедничката комисија се из-
бира д-р Љупчо Гроздев, пратеник во Просветно' 
културниот собор. 

II 

За членови се избираат' 
а) од пратениците на Републичкиот собор: 
— д-р Димче Ивановски, Кице Најдевски, Риста 

Сидор, Горѓи Марков и Тодорка Спировска; 
б) од пратениците на Стопанскиот собор: 
— Јанко Михајлов и Најдо Ристевски; 
в) од пратениците на Просветно-културниот 

собор: 
— Вера Божинова; 
г) од пратениците на Социјално-здравствениот 

собор: 
— д-р Драгољуб Христовски, д-р Стојка Ќосева, 

д-р Тодор Јосифовски, д-р Борис Герасимовски, д-р 
Владо Константинова?^, д-р Даме Дамевски и Ми-
лан Сланев. 

III 

Во Заедничката комисија за свои претставници 
делегираат: 

— Медицинскиот факултет во Скопје 2 прет 
— Македонското лекарско друштво 1 прет. 
— Републичката заедница на соци-

јалното осигурување на работни" 
ците 1 прет, 

— Заедницата на здравствените уста-
нови на СРМ 1 прет. 

— Здружението на стоматолозите на 
СРМ 1 прет 

— Здружението на аптекарите на СРМ 1 прет 
— Републичкиот завод за здравстве-

на заштита 1 прет. 
— Републичката конференција за оп-

штествена активност на жените 1 прет. 
— Републичката конференција на 

ССРНМ 1 прет. 
— Советот на Сојузот на синдика-

тите на Македонија 1 прет. 
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IV 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2413 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

267. 

Врз основа на точка II од Одлуката за обра-
зување на Заедничка комисија на Републичкиот, 
Стопанскиот и Просветно-културниот собор на Со-
бранието на СРМ за прашања на високото школ-
ство во СР Македонија, Собранието на СРМ, по 
предлог на Комисијата за прашања на изборите и 
именувањата,^ на седницата на -Републичкиот со-
бор, Задржана на 25 јуни 1969 година, на седницата 
на Стопанскиот собор, одржана на 25 јуни 1969 го-
дина и на седницата на Просветно-културниот собор, 
одржана на 7 јули 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО 
ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИ-
ОТ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ И СТОПАНСКИ-
ОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА ПРА-
ШАЊА НА ВИСОКОТО ШКОЛСТВО ВО СРМ 

I. Се разрешуваат членовите на Заедничката 
комисија: 

1. Нада Печијареска, поранешен пратеник на 
Републичкиот собор; 

2. Кочо Тулевски, поранешен пратеник на Ре-
публичкиот собор; 

3. Киро Џимревски, поранешен пратеник на Ре-
публичкиот собор; 

4. Д-р Славчо Бахчеванџиев, поранешен прате-
ник на Просветно-културниот собор; 

5. Јордан Димевски, поранешен пратеник на 
Просветно-културниот собор; 

6. Бранко Шумански, поранешен пратеник на 
Стопанскиот собор; 

7. Ристо Стаменков, поранешен пратеник на 
Стопанскиот собор. 

И. За нови членови на Заедничката комисија 
се избираат: 

1. Предраг Кошевски, пратеник во Репзгблич-
киот собор; 

2. Ванчо Бурзевски, пратеник во Републич-
гобор; 

3. Кире Михајловски, пратеник во Републич-
киот собор; 

4. Марика Јакимова, пратеник во Стопанскиот 
собор; 

5. Д-р Иван Серафимов, пратеник во Стопан-
скиот собор; 

6. Инж. Горѓи Оровчанов, пратеник во Соборот 
на општините; и 

7. Сретен Спасовски, пратеник во Просветно-
културниот собор. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2436 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

2.68. 

Врз основа на точка П од Одлуката за образу-
вање на Заедничка комисија на Републичкиот, Сто-
панскиот и Просветно-културниот собор на Собра-
нието на СРМ за прашања од општествено-економ-
ската положба и системот на финансирањето на 
културата, Собранието на СРМ, по предлог на Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата, 
на седницата на Републичкиот собор одржана на 
2? јуни 1969 година, на седницата на Стопанскиот 
собор, одржана на 25 јуни 1969 година, и на седни-
цата на Просветно-културниот собор, одржана на 
7 јули 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 
И ЧЛЕНОВИ НА ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ И 
СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 
СРМ ЗА ПРАШАЊА ОД ОПШТЕСТВЕНО-ЕКО-
НОМСКАТА ПОЛОЖБА И СИСТЕМОТ НА 

ФИНАНСИРАЊЕТО НА КУЛТУРАТА 

I. Од Заедничката комисија се разрешуваат: 
а) Претседателот: 
Д-р Иван Катарџиев, поранешен пратеник на 

Организационо-политичкиот собор; и 
б) Членовите: 
1. Владо Малевски, поранешен пратеник на Ре-

публичкиот собор; 
2. Кочо БитоЈвану, поранешен пратеник на Ре-

публичкиот собор,^ 
3. Ристо Џепаровски, поранешен пратеник на 

Стопанскиот собор; 
4. Шабан Хаџи Сабриу, поранешен пратеник на 

Стопанскиот собор; 
5. Марика Хаџи-Пецева, поранешен пратеник 

на Просветно-културниот собор; 
6. Коле Чашуле, поранешен пратеник на Про-

светно-културниот собор на Сојузната скупштина; и 
7. Јордан Леов, поранешен пратеник на Про-

светно-културниот собор на Сојузната скупштина, 
И. Во Заедничката комисија се избираат: 
а) За претседател: 
Анте Поповски, пратеник на Просветно"култур-

ниот собор; 
б) За членови: 
1. Кице Најдовски, пратеник на Републичкиот 

собор; 
2. Шукри Рамо, пратеник на Републичкиот 

собор; 
3. Јонче Каневче, пратеник на Стопанскиот 

собор; 
4. Радој Стоилов, пратеник на Стопанскиот 

собор; 
5. Борислав Кулевски, пратеник во Просветно-

културниот собор; 
6. Ванчо Чавдарски, пратеник на Просветно -

културниот собор; 
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7. Милош Горчиновски, пратеник на Просветно 
културниот собор на Сојузната скупштина. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2435 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

269. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за из-
мени и дополнувања на Законот за републичката 
управа, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, по предлог на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 8 јули 1969 година и 
на седницата на Соборот на општините, одржана на 
8 јули 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕ-
ТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО 

1. За претседател на Комитетот за туризам и 
угостителство се именува Никола Горичан. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2499 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

270. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за 
измени и дополнувања на законот за републичката 
управа, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, по предлог на Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 8 јули 1969 година 
и на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 8 јули 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕ-
ТОТ ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 

1. За претседател на Комитетот за надворешна 
трговија се именува Александар Шумковски 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2412 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

271. 

Врз основа на член 17а став 3 од Законот за 
измени и дополнувања на Законот за републичките 
органи на управата, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, по предлог на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата, на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 8 јули 
1969 година и на седницата на Соборот на општи-
ните, одржана на 8 јули 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИ-
ОТ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, СТАНБЕНИ И КО-

МУНАЛНИ ПРАШАЊА 

1. За директор на Републичкиот завод за урба-
низам, станбени и комунални прашања се именува 
Јовко Јовковски. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

С,ОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2497 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

272. 

Врз основа на член 6 од Законот за стопанските 
судови во Социјалистичка Република Македонија. 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, по предлог на Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата, на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 8 зули 1969 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
3 јули 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА 
ОКРУЖНИОТ СУД - СКОПЈЕ, ВИШИОТ СТО-
ПАНСКИ СУД И ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД 

- СКОПЈЕ 

I. Поради заминување на нова должност се раз-
решуваат: 

1. Панде Зафировски, судија на Окружниот 'суд 
— Скопје; и 

2. Ѓерослав Гировски, судија на Окружниот сто-
пански суд — Скопје. 

И. За судија на Вишиот стопански суд се из-
бира Герослав Ѓеровски, досегашен судија на 
Окружниот стопански суд — Скопје. 

III. За судии на Окружниот стопански суд — 
Скопје се избираат: 

1. Јованка Сионова, заменик општински обви-
нител во Охрид; и 

2. Димитар Кожинков, советник во Републич-
киот секретари)ат за правосудство. 

IV. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2501 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчеи, с. р. 
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273. 

Врз основа на член 6 од Законот за стопански-
те судови во Социјалистичка Република Македони-
ја, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, по предлог на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањето, на седницата на Репуб-
л и ч к о собор, одржана на 8 јули 1969 година и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
8 јули 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ВИШИОТ 
СТОПАНСКИ СУД, ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ 

СУД И ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД -
БИТОЛА 

I. За судии-поротници во Вишиот стопански суд 
се избираат: Анастасов Никола Илија, Адамоски 
Перо, Анастасова Милија Даница, Арсова Тодор 
Ленче, Андреевски Борис Анче, Ацков Јован Киро, 
Атанасовски Сокол Јанакија, Атанасковиќ Свети-
слав Бранко, Божиновски Киро Божин, Бојаџиев 
Михајло Кочо, Василева Вера, Волкановски Ми-
хајло Ристо, Васков Илија Стефан, Бекик Перо Јо-
во, Голочевац Јован Радомир, Груневски Јордан 
Душко, Геракароски Јосиф Иван, Генечески Горги 
Ташко, Георгиевски Димитар Тоде, Георгиева Дива-
нис Галаба, Глишиќ Милован Светомир, Гугучески 
Апостол Инж. агр. Михајло, Георгиевски Димо Душ-
ко, Донев Ване Александар, Димитриев Инж. Стоил, 
Добревски Саздо Тодор, Дуков Методија Иван, Де-
ловски Ангел инж. Љубе, Ѓуровски Јован Спиро, 
Ефтимов Јордан Васил, Живковски Милан Гоко, 
Жожу Горги Инж. Махаил, Јаки Неим Зеф, Зла-
тевски Ацо Драган, Зенделски Тодор Панче, Зетов-
ски Борис Благоја, Здравковски Горѓи Крсте, Јанев 
Илија Борис, Јеремиќ Милан Душко, Јаниќ Миле 
Александар, Јакимовски Алекса Раде, Калеов Дав-
чев Инж. Стојан, Кичеец Анастасов Александар, 
Караѓозов Васо, Драгулова-Петровска Коста инж:. 
Злата, Константиновиќ Горги Симо, Ковачев Илија 
Владо, Крстески Вељо Саво, Лабачевски Горги Ла-
зо, Лазаревски Кипре Чедо, Магдески Јосиф Божи-
дар, Малински Дане Инж. Димче, Манева Христо 
Марика, Муратовски Вељо Методија, Миовски Дим-
че Горѓи, Манчевски Борис Инж. Киро, Мукаетова 
Елена, Муратовски Александар Крсто, Мургиќ Ни-
кола Мери, Малинков Јустијан Александар, Михај-
ловски Александар Михајло, Миј алков Михајло 
Јордан, Младеновиќ Милан Андреја, Муровски То-
де Горѓи, Матевски Стојан Стево, Мустафа Халил 
Саид, Николоски Најдо Ацо, Николоски Михајло 
Витомир, Наумова Илија Цветанка, Несторовски 
Климе Томислав, Низамовски Александар Митко, 
Николовски Аврам Трајко, Патчев Профир Владо, 
Петрески Александар Ефтим, Пајковски Методија 
Герман, Петровски Михаил Мирко, Петровски Том-
че Јордан, Пендев Иван Гоко. Петровска Стојан 
Милка, Петровски Пане Томе, Петковски Боте Ки-
ро, Поповиќ Светислав Србислав, Ристиќ Добривоје 
Боро, Стојановски Тошо Таше, Стојковски Димитар 
Петар, Садикарио Соломан Хаим, Серафимовски 
Михајло инж. Ацо, Соколова Горѓи Милка, Сапун-
џија инж. Велко, Спировски Страхил Димитар, Си-
мовски Алексо Сокол, Серафимовски Димко Ж и в -
ко, Стојанов Мирко инж. Цветко, Стоев Димитар 
Васил, Стефовски Јонче Томислав, Стефановски Ми-
хаил Тодор, Светиев Тодор инж. Христо, Трајков-
ски Димко Методија, Тодоровски Неделков Васе, 
Трпевски инж. Љубе, Трпеновски Јован Страшо, се-
дат Вели, Терзиевски Ламбро Живко, Тасевски Или-
ја Милан, Тамбурков Славе Тодор, Чавдар Јаким 
Кирил, Цветков Зафир инж. Вучко, Чакар Стефан 
инж. Љупчо, Шукарова Добри Љупка, Џолев Гли-
гор Иван, Чајковски Јонче, Грданов Димитар, Не-
чев Благоја, Цветковски инж. Методија, Димитров-

ски Димитар, Мулаи Еврула Џеват, Чулев инж. 
Иван, Манасов Методи инж. агр. Спасовска Васил-
ка, Крстевска инж. Љиљана, Манев А. Наум, Се-
ладин инж. Доко, Гуладиновски Ѓуладин, Попов-
ски Дане, Сами Резак, Димевски Димче, Желчески 
Благоја, Асаноски инж. Хаде, Тонески Владе, Срба-
коски Панде, Аризановски Петар, Зеленков Ванчо, 
Георгиевски Андро, Герасимовски инж. Илија, Не-
сторовски Боро, Андонов Б. Пенчо, Босилков Бош-
ко, Нетков Михајло, Џидрова инж. Султана, Ралева 
Добрила. 

И. За судии-поротници во Окружниот стопански 
суд — Скопје се избираат: Анев Драги, Атанасов-
ски Трајко, Ацевска Косара, Ангечевски Никола, 
Авни Златку, Алексовски Данаило, Даут Изаири, 
Абедин Акифи, Абдураман Ваити, Апостолов Мом-
чило, Бундалевски Благоја, Бајрам Суихи, Бошков 
Методи, Баевски Апостол, Мундевски Петар, Боја-
џиева Магдалена, Беџети Сулејман, Ба јро Рецепи, 
Буревски Мито, Белев Асен, Брајќевиќ Драгица, 
Булатовиќ Марија, Велева Елисавета, Велевски Ти-
хомир, Василева Грозданка, Велковски Петко, Вел-
ковски Руфче, Велков Стефан, Гиговски Благоја, 
Дамјановски Љубомир, Дуковски Велимир, Дими-
тровски Душан, Дончевски Киро, Делииванов Гор-
ѓи, Делев Динко, Дамевска Ратка, Димов Горе, Ду-
бровски Блаже, Жаловски Никола, Зиковски Зико, 
Илиевски Спасен, Илмица Даути, Ивановски Свето-
зар, Икономов Љубомир, Илиевски Томе, Јаковчев 
Петар, Јовановски Јован, Јосифовски Јосиф, Јоси-
фовски Васил, Јорданов Илија, Јосифова Ружа, Ја-
ковлевски Миле, Јанев К И Р О , К О С Т О В С К И Алексан-
дар, Кавкалевски Бранко, Караџозова Марија, Ку -
ситасева Лепосава, Крстевски Јован, Куновски За-
фир, Крстевски Благоја, Костова Елена, Кузманов-
ски Борис, Корнети Леонида, Керамика Коста, Пе-
тар Ризов, Музафер Черало, Крстевски Љубомир, 
Крстевски Никола, Ливрунска. Велко, Димчевска 
Загорка, Михајловски Киро, Митревска Јорданка, 
Миркуловски Матеја, Маџар Петар, Марков Мар-
ко, Максимовски Александар, Музафер Гелбајрами, 
Мухсмец Каба, Мухамед Христа, Мисовски Младен, 
Михајловски Гоко, Михајловски Благоја, Николов-
ски Аспарух, Наумовски Левко, Недакова Душан-
ка, Нијази Христи, Настев Гоко, Насков Душко, Ни-
кодиновски Душко, Нацевски Трајче, Најденов Вла-
до, Нечевски Коста, Николиќ Тодор, Николовски 
Никола, Омерагиќ Џафер, Пекова Славка, Петров-
ски Борис — Чоче, Перковски Круме, Петровски 
Гоко, Поленак Ристо, Петровски Александар, Панов 
Данчо, Лејковски Петар, Пројко реки Томе, Панов 
Илија, Пеев Борис, Ристовски Киро, Ристовски Ри-
сто, Сулејман Бејлу, Ставревски Ставре, Силјанов-
ски Никола, Садику Муса, Сарфати Елпеника, Сми-
лев Боро, Стефановски Владо, Стрезовски Алек-
сандар, Селовски Васе, Стефанова Викторија, Спи-
ровски Митко, Спасовски Богдан, Стефкова Ана, 
Скендер Прешовац, Сефедин Демири, Стефановски 
Перо, Стојменова Верица, Тасевски Александар, 
Трпков Кирил, Трајковски Раде, Ташевски Лазар, 
Точи Шефик, Трпков Марко, Теслими Назим, Тодо-
ров Нинче, Филиповски Атанас, Фотев Јонче, Хусни 
Вела, Хаџипецов Крум, Чкалевски Илија, Чичарев 
Горѓи, Чочанчевски Владимир, Черепналковски Ра-
фаил, Чочковски Симо, Чкорков Васил, Џевдет Јо-
нус, Цолева Роза, Шулајковска Анастасија, Штак-
лев Александар, Пешковски Сотир, Шимановски 
Стево, Гранчевски Предраг. 

III. За судии-поротоници на Окружниот стопан-
ски суд — Битола се избираат: Атанасовски Благо-
ја, Алиевски Нафи, Буџевски Методија, Ганго Ни-
кифор, Грамитику Фроса, Гинова Софија, Димов-
ски Благој, Златевски Трифун Александар, Иванов-
ски Филип, Исмаил Исмаил, Ибиш Неџбедин, Ива-
новски Фоки, Илиоски Тодор, Ивановска Славка, 
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Јанакиевски Јани, Јотевски Никола, Јовановски 
Димо, Јанакиевски Слободан, Јуруковски Горѓи, Ка-
цујани Тома, Котевски Благој, Лозанче Вера, Ма-
крадули Петар, Мицковски Киро, Мицевски Јонче, 
Магдевски Спиро, Митат Мустафа, Наумова Мили-
ца, Николовски Кочо, Наумова Ружа, Пинза Оре-
сти, Петковски Петар, Пасков Александар, Попов 
Боро, Пејовски Панде, Поповски Томе, П а т а р о в -
ски Киро, Сатки Мехмеди Ремзи, Стаматова Еле-
ница, Светиева Марија, Сулејмани Фети, Спиров-
ски Спасе, Стојановски Михајло, Стефановска Евдо-
кија, Тодоровски Владо, Тодоровски Александар, 
Хаџипоповски Лазо, Чаловски Јосиф, Чукалка То-
ме, Шоровски Трајан, Желчевски Благој, Кузманов-
ска Јован, Стефановски Целе, Солески Мице, Ту-
тески Ристо, Џајковски Ристо, Крстевски Наум, Кур-
и е в с к и Благој, Тагас Нико, Балабан Марија, Зга-
ловски Ламбе, Костовски Божин, Лештар Илија, 
Халими Шабан, Илиевски Миле, Старковски Кире, 
Сасајковски Петре, Гореновски Светататије, Кута-
новски Агис, Положани Џевко. 

IV. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ''. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2502 
9 Јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

274. 

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за 
органите за водење на постапка по прекршоците. 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, по предлог на Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата, на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 8 јули 1969 година и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 8 
јули 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И СУДИИ НА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

I. Во Републичкиот совет за прекршоци се из-
бираат: 

а) за претседател: Ристо Божиновски, досега-
шен претседател на Републичкиот совет за прекр-
шоци; 

б) за судии: 
1. Стефан Дамески; 
2. Крсто Крстевски; 
3. Петар Филипов; 
4. Љубомир Јовановски, досегашни судии на Ре-

публичкиот совет за прекршоци; и 
5. Панде Зафировски, досегашен судира на 

Окружниот суд — Скопје. 
И. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2412 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Миче% а р. 

275. 

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за 
органите за водење на постапка по прекршоците, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, по предлог на Комисијата за прашања на избо-
рите и именувањата, на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 8 јули 1969 година и на седни-
цата на Соборот на општините, одржана на 8 јули 
1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ-ПОРОТНИЦИ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ 

1. За судии-поротници на Републичкиот совет 
за прекршоци се избираат: Андреевски Киро, Алек-
совски Мице, Антевски Цене, Атанасовски Богољуб, 
Василевски Марче, Величковски Александар, Ѓор-
ѓиевски Славе, Ѓорѓиевски Славко, Димитровски 
Цветан, Димитровски Митре, Ефтимова Љупка, Ја-
кимовска Ангелина, Костовски Лазо, Кодевски 
Александар, Крлиу Вера, Крстевски Боро, Крстев-
ски Драги, Муча Керима, Магдески Пецо, Матески 
Тихо, Магдеповски Магден, Митревски Крсте, Мак-
симов Трифун, Оџаклиевски Нико, Павловски Бла-
гоја, Печевски Илија, Поповска Перса, Радоешки 
Живко, Стојчевски Костадин, Спасовски Боге, Трај-
ковски Славе, Треневски Злате, Тагасовски Благоја, 
Џартов Тодор, Џидров Страхил, Деловска Љупка, 
Бошковски Боро, Јакимовски Илија, Тасевски Јор-
дан, Аџиевски Илија, Арсовска Магда, Апостолов-
ски Миле, Бурчевски Раде, Бунгуров Атанас, Бо-
цевски Љубе, Вељановски Перо, Ветров Ристо, Ту-
туновски Никола, Гаровски Ицко, Ѓорѓиовски Љубе, 
Димитриевиќ Реља, Зорбовска Иванка, Ивановска 
Тасе, Кардула Саќа, Кузмановска Мара, Кузманов-
ски Јово, Кочкова Љубица, Капевски Душко, Митев-
ски Љубомир, Михајловски Хране, Мингов Ангеле, 
Нарашанов Иван, Ристовски Симо, Стаменовски Ан-
дреја, Сарксијан Андроник, Спасовски Перо, С Т О Ј -

КОВСКИ Перо, Трпеновски Страшимир, Тасевски Зо-
ран, Тодорова Невена, Цветковски Петар, Велјанов-
ска Милица, Ристовски Киро, Пунтевски Киро, Ки-
ровски Милош, Миронски Томе, Мирчевски Ане, 
Миновски Јордан, Илиевски Благоја, Секуловски 
Петко, Митревска Љупка, Мицковски Живко, До-
новски Митко, Андоновски Сотир, Цонкова Лена, 
Цветковски Киро, Маревски Гуша, Петковски Симо, 
Наумовски Благоја, Бошевски Васил, Маџар Перо, 
Јахији Османи, Рибаревски Панде, Ивановски Спи-
ро, Петров Владо, Крстевски Томе, Каев Димитар. 
Перковски Борис, Атковски Борис, Арсовски Миле. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на о б ј а в у в а њ е т о во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
"МАКЕДОНИЈА 

Бр, 2496 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

ши Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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276. 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седниците на Републичкиот собор и Собо-
рот на општините, одржани на 8 јули 1969 година, 
по предлог од Извршниот совет, врз основа на член 
123 став 2 од Уставот на Социјалистичка Републи-
ка Македонија и член 155 од Деловникот на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ПОЛИТИКАТА НА БУЏЕТСКАТА ПОТРОШУ-
ВАЧКА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ З А-

ЕДНИЦИ ЗА 1968 ГОДИНА 

Со цел за доследно спроведување на полити-
ката за извршување на расходите по буџетите и 
фондовите на општествено-политичките заедници, 
утврдена со Резолуцијата за основите на економ-
ската политика за развојот на СР Македонија во 
1969 година, соборите 

П Р Е П О Р А Ч У В А А Т 

1. Општествено-политичките заедници да обез-
бедат расходите на буџетите и фондовите на опште-
ствено-политичките заедници да не се зголемуваат 
над нивото утврдено со донесените буџети, односно 
со финансиските планови на овие фондови за 1969 
година. 

2. Општествено-политичките заедници приходи-
те што ќе ги реализираат над нивото утврдено со 
донесените буџети, односно со финансиските плано-
ви на фондовите, да ги издвојат на сопствена, од-
делна сметка каЈ службата за општествено книго-
водство. 

3. За средствата на резервните фондови корис-
тени во 1969 година како обртни средства за нерам-
номерен прилив на средствата на буџетите и фондо-
вите, општествено-политичките заедници ќе пре-
земат мерки да се вратат во што покус рок, а нај-
доцна до крајот на 1969 година во смисла на постој-
ните прописи. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛУКА 

МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2437 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ 
Никола Минчев, с. р. 

277. 

Врз основа на член 123 став 2 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, а во врска 
со Уставниот амандман VI и член 155 од Деловни-
кот на Собранието на СРМ, Собранието на СРМ, на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на ft 
јули 1969 година и седницата на Соборот на општи-
ните, одржана на 8. јули 1969 година, откако го 
гре:ресоа материјалот „Некои актуелни прашања 
на општествената самозаштита во СР Македонија", 
донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА НАТАМОШНО ИЗГРАДУВАЊЕ И ОСТВАРУ-
ВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА САМОЗАШТИТА 

ВО СРМ 

Откако го претресоа материјалот: „Некои ак-
туелни прашања на општествената самозаштита во 
СРМ", Републичкиот собор и Соборот на општините 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија констатираа дека: 

— општествената самозаштита претставува си-
стем на мерки и активности од превентивен и пред-
деликтен карактер од витален интерес за заштита 
на општествената заедница, социјалистичките оп-
штествени односи и социјалистичкиот поредок; 

— општествената' самозаштита во нашиот оп-
штествено-политички систем вградува уште една 
компонента што ги збогатува самоуправните права 
на работниот човек и ја нагласува неговата функ-
ција како основен носител и гарант на безбедоно-
сниот поредок: 

— Четвртиот пленум на ЦК СКЈ тргнувајќи од 
уставните начела за безбедноста на земјата ги от-
фрли застарените концепции и сфаќања дека од-
браната на земјата е право и должност само на 'ОД-
делни државни органи, го забрза процесот на де-
мократизација на општеството, нагласувајќи дека 
безбедноста на земјата и општествениот поредок е 
право и должност на секој граѓанин, работна и дру-
га организација и општествено-политичка заедница 
и нејзините органи; 

— во досегашната активност и преземените мер-
ки од работните и други самоуправни организации 
и општините постигнати се значајни резултати зо 
остварувањето на општествената самозаштита; 

— постигнатите резултати во системот на оп-
штествената самозаштита, обврзуваат одделни не-
гови носители поактивно да се вклучат во изграду-
вањето, усовршувањето и преземањето на ефикасн-и 
мерки адекватни на актуелните потреби на опште-
ствената заедница. Поради тоа поставувајќи ја са-
мозаштитата на самоуправна основа, а со цел да се 
создадат услови за д оиз град ување на целосен и по-
ефикасен систем на самозаштита, Републичкиот со-
бор и Соборот на општините 

П Р Е П О Р А Ч У В А А Т 

1. Граѓанинот самоуправувач кој одлучува за 
општествените работи во сите области на нашиот 
општествено-политички систем, треба да има до-
минантно место и улога во чувањето и заштитата 
на сите материјални и духовни вредности. 

За подигање свеста, општествената одговорност 
и безбедоносната култура на граѓанинот, нужна е 
натамошна и постојана општествено-политичка ак-
ција на општествено-политичките организации и 
здруженијата на граѓаните, како битен услов за ос-
тварување на неговите уставни права и должности 
од областа на самозаштитата. 

Чувството на сигурност и гаранција за општата 
и личната безбедност на граѓанинот, што треба да 
ја пружат надлежните државни органи е услов за 
негова поголема активност во укажување на раз-
ни незаконитости и општествено-опасни дејности и 
потесна соработка со истите; 

2. Во условите на самоуправување, посебно во 
условите на општествената и стопанската реформа, 
работната организација има најнепосреден интерес 
за општествена самозаштита, зашто преку системот 
на мерки и активности од оваа област, чувајќи го 
доверениот имот и безбедноста на работниците, таа 
си обезбедува основи за натамошно постоење и раз-
виток. 

Општествената самозаштита уште повеќе да се 
интегрира за да стане неразделен дел од содржи-
ната на работата на самоуправните органи и да до-
бие рамноправен третман во расправањето и одлу-
чувањето со другите проблеми од животот и ра-
ботата на работната организација. 

Општествената самозаштита во работната орга-
низација да се засновува на конкретна и јасна про-
грама која ќе содржи систем на мерки и задачи 
на сите субјекти во работната организација. 

Посебно, на ефикасен начин да се организира 
против-пожарната заштита, физичкото обезбедува-
ње и осигурување на имотот и системот на внатреш-
ната контрола. 
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Комуницирањето со странци и странски деловни 
партнери да се регулира на најефикасен начин. 

Според своите услови и потреби работните ор-
ганизации целосно и конкретно да утврдат што 
претставува деловна и службена тајна, со донесува-
ње на нормативни акти или сообразување на по-
стојните со сегашните состојби и односи и да обез-
бедат доследно спроведување на истите во секој-
дневната работа. 

С^мозаштитата во работните организации треба 
да најде свое место и во другите општи нормативни 
акти (статути, правилници и др.), со конкретно и 
јасно утврдени задачи по ова прашање на сите 
субјекти во работната организација; 

3. Од уставните одредби, според кои во општи-
ната се обезбедуваат основни услови за остварува-
ње на слободите и правата на граѓаните, се штити 
законитоста и сигурноста на луѓето и имотот, и се 
обезбедува јавниот ред и мир, произлегува правото 
и должноста на општинското собрание постојано да 
претресува одделни проблеми од областа на само-
заштитата и да ги следи, усогласува и насочува 
безбедносните мерки и активности што ги презе-
маат сите носители на самозаштитата од подрачјето 
на општината; 

4. Во изградувањето и усовршувањето на систе-
мот на општествената самозаштита, собранијата на 
општествено-политичките заедници треба и натаму 
да ја следат дејноста и законитоста во работата на 
опганите за внатрешни работи, судовите, јавното 
обвинителство, инспекциите и др. и да обезбедат 
нивно ефикасно функционирање со создавање мате-
ријални услови и опремување; 

5. Соодветните стручни органи и организации о л 
областа на образованието и воспитувањето да ги 
vтвDдaт формите и методите преку кои ќе се ширр 
безбедоносната култура и ќе се развива патриотиз-
мот Kai младата генерација. За таа цел Републич-
киот секретаријат за образование, наука и култу-
ра и Републичкиот завод за унапредување на шкоп-
ството да обезбедат во образовно-воспитните пла -
нови и програми на школите и другите образовна 
институции соодветно место и за општествената са-
мозаштита ; 

6. При организирањето упатување на работа во 
странство, преку заводите за зажалување, работни-
ците да се подготвуваат за неоткривање на факти 
и објекти од значење за безбедноста на земјата 
како и да им се укажува на можностите за придо-
бивањето за непријателска активност против сво-
јата земја; 

7. Органите за внатрешни работи како еден од 
субјектите во системот на самозаштитата се долж-
ни да дадат свој придонес за изградување на по-
содржаен и поефикасен систем на самозаштитата 
Тие треба постојано да ги информираат претстав-
ничките тела и нивните извршно-политички органи, 
општествено-политичките заедници и самоуправни-
те органи на работните организации за непријател-
ската активност и другите општествено опасни по-
јави; да им даваат стручна помош на работните и 
други организации во организирање системот на 
самозаштита, како и да воспоставуваат што потесна 
соработка со граѓаните, средствата за јавно инфор-
мирање и друго; 

8. Правосудните органи, редовно да ги запо-
знаваат собранијата на општествено-политичките 
заедници за согледаните општествено-опасни и штет-
ни појави, да им предлагаат мерки за отстрану-
вање на тие појави и преку соодветна казнена по-
литика да влијаат за намалување на општествено 
опасните дејности на поединци, органи и органи-
зации; 

9. Средствата за јавно информирање (печатот, 
радиото, телевизијата и друго) во системот на оп-
штествената самозаштита имаат одговорна воспитно 
и политичко-пропагандна функција. Затоа е неоп-
ходно во своите програми и во содржината на ра-
ботата постојано да обработуваат тематика од об-

ласта на самозаштита?^ (безбедност на сообраќајот, 
откривање на општествено опасни дела, против-
пожарна заштита, јавниот ред и мир и сл.) со истак-
нување на позитивни примери на самопожртвување, 
будност и сл. со што влијаат за развивање на свес-
та, безбедоносната култура како и правата и долж-
ностите на граѓаните во системот на општествената 
самозаштита; 

10. Одборот за општествено-политички систем 
и народна одбрана на Републичкиот собор и Одбо-
рот за внатрешна политика и народна одбрана ни 
Соборот на општините, непосредно и преку над-
лежните органи ќе се грижат за спроведување на 
оваа препорака и повремено ќе ги информираат 
соодветните собори на Собранието за нејзиното 
спроведување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2431 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

278. 

Просветно-културниот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на својата 
седница одржана на 21 април 1969 година, ја пре-
тресе анализата „Архивската служба во Социјалис-
тичка Република Македонија" и врз основа на член 
140 од Уставот на СРМ, на својата седница одржа-
на на 7 јули 1969 година, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА НАТАМОШНО УНАПРЕДУВАЊЕ НА АРХИВ-

СКАТА СЛУЖБА 

Просветно-културниот собор констатира дека: 
— заштитата на архивската граѓа, коза има 

СВОЈСТВО на споменик на културата и е од посебно 
значење за изучувањето на нашето историско ми-
нато треба да претставува основна грижа на опште-
ствената заедница; 

— со основањето на Архивот на Македонија во 
1951 година отпочна процесот на систематско еви-
дентирање, преземање, средување, обработување, 
конзервирање, чување и објавување на архивската 
граѓа и овозможување таа да се користи во научни 
и други цели. До 1962 година беа формирани исто-
риски архива во одделни региони со што е завршен 
процесот на консолидирање^ на архивската мре-
жа која ја покрива целата територија на Репуб-
ликата; 

— создадени се поволни услови за континуи-
рани истражувања на архивска граѓа во земјата и 
во странство, со што е овозможено комплетирање 
на архивски фондови и збирки од особено значење 
за изучувањето на историјата на македонскиот на-
род; 

— наспоредно со горните постигања обезбедена 
е современа заштита на архивската граѓа, што прет-
ставува споменичка вредност како и на регистра-
туреките материјали создадени во работата на оп-
штествено-политичките заедници и нивните органи 
работни и други организации; 

— досегашните постигања во организирањето и 
унапредувањето на архивската служба резултираат 
и од поволната структура на архивските кадри која 
постојано се подобрува, како и од соработката со 
научните кадри од Универзитетот, научните и кул-
турните установи; 
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— и покрај тоа што средствата за редовна деј-
ност на архивските установи бележат постојан по-
раст, се уште постојат нерешени проблеми во врска 
со меѓукомуналното финансирање на историските 
архиви; 

— со изградбата на зградата на Архивот на 
Македонија и Историскиот архив — Скопје, со нај-
современи депои, Републиката се здоби со два нај-
современи објекта од овој вид. Меѓутоа, просто-
риите во кои работат другите историски архиви не 
одговараат на потребите за заштита и безбедност 
на архивската граѓа; 

— воспоставена е соработка на архивите со ре-
гистратурите во врска со средувањето и одбивање-
то на архивската граѓа од регистратурскиот мате-
ријал. Но оваа соработка се уште не е достаточна. 

Со цел да се создадат подобри услови за ната-
мошен развој на архивската служба во Социјалис-
тичка Република Македонија, Просветно-културни-
от собор 

П Р Е П О Р А Ч У В А 

— постојната мрежа на архивски установи и 
архивски собирни центри, нивната територијална 
надлежност и внатрешна организација треба да се 
проучува заради согледаната потреба од интегра-
ција на архивската мрежа и создавање на регио-
нални архиви во Скопје, Титов Велес, Штип, Би-
тола и Охрид со што ќе се придонесе за поуспешно 
остварување на целите и задачите на архивската 
служба; 

— со цел да се овозможи современо работење 
и ефикасно дејствување на архивските установи по-
требно е општествено-политичките заедници да обез-
бедуваат постојани и достаточни средства за редов-
на дејност на историските архиви од своите подрач-
ја, врз основа на утврдените критериуми за уче-
ство на одделни општини во коофинансирањето на 
архивските установи, а во согласност со претходно 
донесени основачки решенија; 

— за дејности од посебен општествен и нацио-
нален интерес, архивите треба да добиваат средства 
под одредени услови и од Републичкиот фонд за 
унапредување на културните дејности; 

— прашањето за изградба на нови објекти за 
потребите на архивската служба во Републиката, 
посебно за потребите на регионалните историски ар-
хиви во Штип. Т. Велес, Битола и Охрид, треба да 
се смета за актуелно и како такво да најде свое 
место во проекциите на среднорочниот план на 
општествено-политичките заедници; 

— соработката меѓу општинските собранија и 
Архивот на Македонија, како матичен архив, треба 
да придонесе за натамошниот развиток и унапре-
дување на ^архивската служба. Оваа соработка се 
однесува пред се на проучувањето на прашањата 
од организацијата на архивската служба, унапре-
дувањето на стручната работа во регистратурите и 
усовршувањето на архивските кадри; 

— работните организации што се занимаваат со 
истражувања треба да ги координираат своите про-
грами за архивски истражувања и да настапуваат 
заеднички и организирано, особено кога се истра-
жува во странски архивски и други институции. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2461 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Просветно-културниот 
собор 

Драги Тозија, с.р. 

279. 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седниците на Републичкиот собор и 
Стопанскиот собор, одржани на 8 јули 1969 го-
дина, по претресот на материјалот „Движење на 
стопанството јануари—мај 1969 година" а врз ос-
нова на член 151 од Деловникот на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, донесе 

ЗАКЛУЧОЦИ 

ЗА ОСТВАРЕНИТЕ ДВИЖЕЊА ВО СТОПАНСТВО-
ТО И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКАТА ПО-

ЛИТИКА ВО 1969 ГОДИНА 

I 

Во првите пет месеци од 1969 година продол-
жуваат тенденциите за динамичен пораст на произ-
водството и другите позитивни движења остварени 
во минатата година. 

Остварен е релативно брз пораст Hg производ-
ството на сите области, освен во шумарството. Осо-
бено побрза динамика на пораст на производството 
е остварена во индустријата. 

Се цени дека ваквите движења позитивно ќе 
влијаат и врз крајните резултати. 

Остварениот пораст на производството е постиг-
нат и со осетно покачување на продуктивноста на 
трудот. 

Реализацијата на готовите производи е оства-
рена со позабрзано динамика. Врз ова позитивно се 
одразија преземените мерки за зголемување на по-
барувачката на домашниот пазар и покачениот из-
воз. Зголемени се паричните примања на населе-
нието, проширена е продажбата на индустриски 
стоки на кредит и зголемена е инвестиционата ак-
тивност, особено во изградбата на станови. 

Реализацијата позитивно влијаеше врз динами-
зирањето на производството и доведе до постепено 
намалување на нивото на залихите. Меѓутоа, по-
себен проблем и натаму претставуваат залихите 
на тутун. 

Проблемот на тутуновото стопанство повлекува 
тешки економски и политички реперкусии и ди-
ректно е сврзан со интензитетот на безработноста 
во Републиката. 

Особено значајани резултати се постигнати во 
извозот на индустриски стоки (без тутунот). Меѓу-
тоа, извозот на тутун и натаму опаѓа. 

Остварени се позитивни тенденции и во дви-
жењето на запосленоста. Во првите месеци таа е 
зголемена за 3,5%. Меѓутоа, расте и бројот на ли-
цата што бараат з апекување . 

Приливот на средствата од Сојузниот фонд за 
кредитирање на развојот на недоволно развиените 
републики и краишта и на средствата на Федера-
цијата за инвестиции во стопанството, порамномер-
но се остварува. 

"Во овој период се зголемени и инвестиционите 
вложувања од средствата на стопанските органи-
зации. 

Меѓутоа, приливот на средствата по основ на 
обврските на Федерацијата што се извршуваат пре-
ку Југословенската инвестициона банка и во оваа 
година особено заостанува. Ова предизвикува се-
риозни последици врз остварувањето на инвести-
ционата политика. 

Вкупните парични примања на населението се 
остварени на повисоко номинално и реално ниво. 
Врз тоа значајно влијание имаат паричните при-
мања по основ на личните доходи кои во овој пе-
риод покажуваат доста динамичен пораст. 

Сообразно со остварените текови во стопанство-
то и движењата на личните доходи, остварен е 
подинамичен пораст и на приходите на буџетите. 
Тоа создава услови да се оствари и поголема по-
трошувачка од предвидувањата. 
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Истовремено е обезбеден и натамошен пораст 
на материјалната база на образованието, науката и 
здравствено-социјадната дејност. 

II 

Тргнувајќи од остварените движења и постиг-
натите резултати и натаму треба да се прават на-
пори за целосно извршување на задачите на еко-
номската политика за 1969 година, 

Во овие рамки од особено значење е да се за-
држи динамичниот подем на производството и ус-
лугите. 

Тоа треба да стане со уште подобро искористу-
вање на расположивите средства, подобрување на 
организацијата на производството и прометот, на-
тамошно преструктуирање на производството спре-
ма потребите и со зголемување на извозот. 

Мерките на економската политика насочени во 
правец на одржување динамичен пораст на произ-
водството и натаму треба да се задржат и доследно 
да се спроведуваат. 

Се смбта дека извозот на стоки во наредните 
месеци многу повеќе ќе претставува услов за поди-
намичен пораст на производството и редовна ре-
ализација на готовите стоки. Затоа извозот на стоки 
нужно треба да се забрза и оствари на уште по-
високо ниво. 

Во идните месеци особено треба да се покачи 
извозот на тутун, кој и во оваа година особено за-
останува. Во таа смисла треба да се инсистира до-
следно да се спроведат веќе донесените заклучоци 
на Сојузниот извршен совет, а особено за созда-
вање едногодишни залихи к а ј фабриките за цигари. 

Во рамките на расположивиот кредитен потен-
цијал, деловните банки треба да настојуваат да 
обезбедат повеќе средства за поддржување на на-
порите на работните организации во нивната ориен-
тација за зголемување на побарувачката на домаш-
ниот пазар, преку продажба на индустриски стоки 
на кредит. 

Имајќи ги предвид некои од остварените дви-
жела , се смета дека треба и натаму да се презе-
маат мерки во поглед на стабилизација на пазарот. 

Во овој правец треба да се прават напори за 
попречување на неоправданиот пораст на цените, а 
посебно на цените во малопродажбата каде што е 
забележан поголем пораст. 

Работните организации треба да обезбедат уште 
поефикасно користење на средствата и врз основа 
на тоа да дојде до позабрзана циркулација на рас-
положивите средства. 

Во овој правец треба да се прават напори за 
редовна наплата на побарувањата. Истовремено ОВОЈ 
проблем поопстоЈЈгЈО да се изучи и да се преземат 
мерки за воспоставување редовна ликвидност на 
стопанството и деловните банки. 

Има основа да се преземат извесни дополни-
телни мерки за да не дојде до надминување на 
предвидената буџетска и општа потрошувачка. 

Општествено-политичките заедници и самоуп-
равните органи на општествените фондови, треба да 
донесат соодветни одлуки со кои вишокот на сред-
ствата над предвидувањата ќе го издвојат "во по-
себни резерви. 

Меѓу другите задачи на економската политика 
за 1969 година, посебно внимание треба и натаму 
да му се посвети на заболувањето, на деловното 
поврзување на стопанството, редовното извршување 
на инвестициите, надминување на проблемите во 
врска со загубите и друго. 

Од посебен интерес е да се забрза деловното 
здружување меѓу производните и прометните орга-
низации и здружувањето на работните организации 
од електростопанството, земјоделството и шумар-
ството. 

Мерките за прием на приправниците, програ-
мата за стручно оспособување, Законот за задол-

жително примање ученици во стопанството и дру-
гите преземени мерки и натаму треба доследно да 
се спроведуваат. 

Во идните месеци со нужно внимание треба да 
се обезбеди и спроведувањето на Законот за рас-
пишување на заемот за зголемување на залосле-
носта. При тоа нужно е поопстојно да се изучи ме-
ханичкиот прилив на работната сила и неговото 
влијание врз безработноста. 

За навремено извршување на инвестициите од 
значење е да продолжи редовниот прилив на сред-
ствата од Сојузниот фонд за кредитирање на разво-
јот на недоволно развиените републики и краишта 
на Југославија и на средствата на Федерацијата за 
инвестиции во стопанството. 

Притоа, особено треба да се инсистира на ре-
довното извршување на обврските на Федерацијата 
што се остваруваат преку Југословенската инвести-
циона банка. 

Во рамките на остварувањето на задачите на ин-
вестиционата политика треба да се забрза изборот 
и да се почне со изградба на електроенергетски из-
вори со што ќе се обезбеди нужниот континуитет 
предвиден со Среднорочниот план, потоа да се за-
брза довршувањето на ^доградените станови и да 
се донесе одлука за условите под кои ќе и се до-
делуваат средства на Републичката заедница за об-
разование за проширување на училишниот простор 
во основното образование. 

Работните организации треба да продолжат со 
поголемо релативно издвојување сопствени средства 
за деловните фондови, особено за инвестиции во 
основни фондови. 

Растежот на личните доходи не треба да го 
надмине растежот на доходот за распределба. Не-
сразмерниот пораст на личните доходи ка ј оние 
дејности ка ј кои тие беа замрзнати во минатата 
година, налага потреба да се согледа состојбата и 
аналогно на тоа да се преземат поефикасни мерки. 

Присуството на загубите во стопанството нало-
жува шишетој но да се испита оваа проблематика од 
страна на соодветните работни организации и де-
ловни банки и да се преземат мерки за санирање. 

За таа цел работните организации треба да из-
готват нужни санациони елаборати како основа за 
редовно и трајно решавање на проблемот. 

Успешната реализација на целите и задачите 
на економската политика бара ангажирање на сите 
фактори на нашата самоуправна структура во пра-
вец на реализација на овие задачи. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2433 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Стопанскиот собор, на Републичкиот собор, 
Страшо Христов, с. р. Крсте Марковски, с. р, 

280. 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија на седниците на Републичкиот собор и Со-
борот на општините одржани на 8 јули 1969 го-
дина по предлог од Извршниот совет, врз основа 
на член 158 стајв 2 од Деловникот на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, донесе 

З А К Л У Ч О К 
ЗА ПОЛИТИКАТА НА ПОТРОШУВАЧКАТА ПО 
БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1969 ГОДИНА 

1. Вишоците на приходите што ќе бидат оства-
рени над одобрените приходи со Законот за Ре-
публичкиот буџет, за 1969 година („Службен весник 
на СРМ" бр. 42/68 година), ќе се издвојат на од-
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делна сметка ка ј Службата за општествено книго-
водство. Издвоените средства нема да се користат 
за зголемување на буџетската потрошувачка во 
1969 година. 

2. Извршниот совет ќе преземе потребни мерки 
користените средства од резервниот фонд на Ре-
публиката како обртни средства на Републичкиот 
буџет, да се вратат во периодот јули—октомври 1969 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 2433 
9 јули 1969 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на општините, на Републичкиот собор, 

Филип Брајковски, с. р. Крсте Марковски, с. р. 

281. 

Врз основа на член 13 од Законот за воените 
инвалиди од војните („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/69), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИОТ ДО-
ДАТОК СО ДВИЖЕЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ НА 

ЖИВОТОТ 

1. Инвалидскиот додаток се усогласува со дви-
жењето на трошоците на животот во Републиката 
така што истиот се зголемува за 5,10/о од 1 јануари 
1969 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 12-1982/1 
30 јуни 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

282. 

Уставниот суд на Македонија, одлучувајќи по 
предлогот на Советот на стопанство при Собранието 
на општината Битола за оценување уставноста и 
законитоста на Одлуката бр. 04-460 од 12. февруари 
1969. година донесена од работничкиот совет на 
Печатницата „Киро Димитровски — Дандаро" од 
Битола, по одржаната јавна расправа од 26. јуни 
1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Советот за сто-
панство при Собранието на општината Битола за 
оценување уставноста и законитоста на Одлуката 
бр. 04-460 од 12. февруари 1969. година, донесена од 
работничкиот совет на Печатницата „Киро Дими-
тровски — Дандаро" од Битола а со која се распре-
делува остатокот од доходот по завршната сметка 
на Печатницата за 1968 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СР Македонија" и во Печатницата „Киро Дими-
тровски — Дандаро" на начинот предвиден во Ста-
тутот на Печатницата за објавување општи акти, 

3. Советот за стопанство при Собранието на оп-
штината Битола му поднесе предлог на Уставниот 

суд на Македонија за оценување уставноста и за-
конитоста на Одлуката бр. 04-460 од 12. февруари 
1969. година, што ја донел работничкиот совет на 
Печатницата „Киро Димитровски — Дандаро" од 
Битола. 

4. Уставниот суд на Македонија одлучи да го 
одбие предлогот. 

Работните луѓе во работната организација, ос-
тварувајќи го самоуправувањето, имаат право и 
должност да го распоредуваат доходот на работната 
организација што е утврдено со уставната одредба 
од членот 62 ст. 1 т. 5 од Уставот на СР Македо-
нија. 

Според одредбите на Основниот закон за стек-
нување и распределба на доходот во работните ор-
ганизации, работната организација го распоредува 
доходот на дел за проширување материјалната ос-
нова на трудот и на дел за задоволување на лич-
ните и заедничките потреби на работните луѓе, при 
што основите и мерилата за распределување на до-
ходот се утврдуваат со општиот акт на работната 
организација. Доходот остварен во текот на една де-
ловна година работната организација го утврдува и 
распределува со годишната завршна сметка во со-
гласност со статутот и законот. 

Во членот 12 од Правилникот за распределба на 
доходот на Печатницата „Киро Димитровски — Дан-
даро" е утврдено дека работничкиот совет, врз ос-
нова на извештајот за работа, анализата на оства-
рените резултати, забелешките и сугестиите на ра-
ботните единици, го утврдува резултатот на рабо-
тењето на Печатницата како целина и донесува од-
лука за распределба на доходот. На основа оваа 
одредба работничкиот совет на Печатницата при 
донесување на завршната сметка одлучил од ^ р а с -
пределениот дел од доходот во износ од 278.558,14 
динари, 78.500 динари да распореди во фондот за 
заедничка потрошувачка, дел да се употреби за 
исплата на личните доходи на работниците на кои 
во текот на годината не им биле исплатени личните 
доходи во целост а остатокот да се распореди во 
деловниот фонд. 

Уставниот суд на Македонија констатира дека 
донесувајќи ја оваа одлука работничкиот совет не 
се придржувал кон одредбите на членот 23 став 1 
алинеја 2 од Правилникот за пресметка на резул-
татот по работни единици и наградување по ком-
плексен учинок, донесен во 1967 година, каде е 
предвидено дека вкупниот фонд за лични доходи 
на работните единици се формира од доходот во 
износ од 70 /̂о. Уставниот суд исто така констатира 
дека важноста на овој Правилник, според одредбата 
на ставот 2 од член 35, продолжува во идната го-
дина доколку работничкиот совет не го измени. 

Од друга страна работничкиот совет на Печат-
ницата, во почетокот на 1968 година, донел произ-
водно-финансиски план за 1968 година, во кој е 
утврден друг однос за распределба на доходот на 
дел за лични доходи и дел за фондови. Со ова. 
според оценката на Уставниот суд, работничкиот 
совет го изменил Правилникот. 

На основа изложеното, Уставниот суд на Маке-
донија застана на мислење дека со Одлуката бр, 
04-460 од 12. февруари 1969. година, не се повре-
дени уставните и законските одредби поради што 
се донесе оваа одлука. 

У. бр. 32/69 
26. јуни 1969. година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија 
Перо Коробар, с. р. 
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О г л а с е н д е л 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
14.VI.1968 година, страна 187/55, книга I, е запиша-
но следното: Досегашниот в.д. директор Мицковски 
дипломиран инженер Гоце е поставен за директор 
на Фабриката за разладни, емајлирани и лиени 
производи „Горѓи Наумов" од Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 263/68. (1709) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18.VI.1968 година, рег. бр. 8/60, книга I, е запишано 
следното: Дрводелско-металското занаетчиско прет-
пријатие „Единство" од Крушево, се става под пои-
силна управа, за присилен управител е назначен На-
ум Хаџи Лега, кој е овластен да го потпишува прет-
пријатието. 

Дрвсделско-металското занаетчиско претприја-
тие „Единство" од Крушево е ставено под присилна 
управа со решението бр. 06-567/1 од 19.IV.1963 годи-
на на Собранието на општината Крушево, а присил-
ниот управител е одреден со решението бр. 06-602/1 
од 26.1 V.1968 година на Собранието на општината 
Крушево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 271/68 година. (1714) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 171, страна 1297, книга V, е запишано 
следното: Дејноста' на „Интерпромет" — трговско 
претпријатие за промет со универзални стоки, на 
големо и мало — Скопје, согласно со одлуката на 
работничкиот совет и елаборатот за економска 
оправданост, се проширува и со продажба на авто-
делови и гуми преку малопродажната мрежа на ма-
ло — Деловница „Кале" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 622 од 24.VI.1968 година. (1733; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 919, книга V, е запишана под 
фирма: Трговско угостителско претпријатие на го-
лемо и мало „Снежана" — Горче Петров — Про-
давница во Горче Петров (до киното). Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на СИТР 
видови индустриски прехранбени стоки, земјодел-
ски производи и сите други видови стоки од секој-
дневна потрошувачка на граѓаните. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското угостителско претпријатие на 
големо и мало „Снежана" — Горче Петров со 
одлуката број 01-19 од 15. I. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Веса Чоновска. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 76 од 28. VIII. 1968 година. (1751) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 919, книга V, е запишана под 
фирма: Трговско угостителско претпријатие на го-
лемо и мало „Снежана" — Горче Петров — Про-
давница за самопослужување во Горче Петров, ул 
„Маршал Тито" бр. 26. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на индустриски и пре-
хранбени стоки, 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското угостителско претпријатие, ни 
големо и мало „Снежана" — Горче Петров, со од-
луката бр. 01-14 од 15. I. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Пешевски 
Душко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 77 од 28. VIII. 1968 година. (1752) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 919, книга V, е запишана под 
фирма: Трговско угостителско претпријатие на го-
лемо и мало „Снежана" — Горче Петров — Про-
давница во село Кучково, Скопско. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на коло-
нијално-универзална мешана стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското угостителско претпријатие, на 
големо и мало „Снежана" — Горче Петров, со 
одлуката бр. 03-129 од 6. Ш. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Стојановски 
Трајанов Борис. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 376 од 29. Vin. 1968 година (1753) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 881, страна 105, книга IV, запишано след-
ното: Фирмата на Столарското производно х1рет-
пријатие „Просперитет" — Скопје, согласно со 
одлуката бр. 01-528 од 15. VII. 1968 год. на работ-
ничкиот совет се менува и гласи: Дрвно-производ-
ствено, трговско претпријатие на големо и мало 
„Просперитет" — Скопје — Бутел I. 

Со горецитираната одлука и дејноста на спо-
менатото претпријатие се проширува и со ком-
плетно опремување на станбени, административни, 
угостителски, здравствени и школски објекти, врши 
промет со градежни материјали и материјали за 
дрвната индустрија, кооперира со дрвна индустри-
ја, градежништво и индустрија на термичко-топлот-
на, разладна и акустична опрема. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 837 од 16. УШ. 1963 година. (1773) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 1107, страна 569, книга V, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Универзал инвест" — Скопје — Самостојна еко-
номска единица со посебна жиро-сметка и посебна 
пресметка во Скопје, ул. „Беласица" бр. 6, во про-
сториите на претпријатието. Предмет на работе-
њето на економската единица е трговска дејност 
на големо и мало, посредување, застапување, кон-
сигнација и комисиона продажба на нови и по-
ловни производи, отпадоци и фелерични стоки, од-
носно услуги во прометот од стопанските гранки1 

112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 
126, 127, 128 и 129 односно промет и производи на 
индустриите за моторни возила — резервни де-
лови, авто-гуми, градежна и земјоделска механи-
зација од сите приклучни машини, производи од 
црна металургија, металургија на обоени метали, 
неметални метали, метална индустрија и електро-
индустрија, хемиска индустрија, индустрија на гра-
дежни материјали, дрвна индустрија, индустрија 
на кожи и обувки, индустрија на гума и друга раз-
новидна индустрија. 

Економската единица е основана од работнич-
киот совет на Трговското претпријатие на големо 
и мало „Универзал-инвест" — Скопје, со одлуката 
од одржаната седница на И. Ш. 196'8 година. 
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Раководител на економската единица е Трајко 
Пајмаковски. 

Самостојната економска единица со посебна 
жиро-сметка и посебна пресметка во Скопје ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува Трајко Пај -
маковски, раководител, во границите на овласту-
вањето. 

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

бр. 944 од 29. УШ. 1968 година. (1760) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 169, страна 483, книга П, е запишано след-
ното: Досегашниот управник на Работничкиот ре-
сторан во Скопје, ул. „464" (со посебна жиро-
сметка) на Градежното претпријатие „Пелагснија" 
Скопје, Денков Трајко, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За управник на споменатиот ресторан е на-
значен Котевски Александар, кој истиот ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, сметано од 7. V. 1968 го-
дина. 

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

бр. 554 од 29. УШ. 1968 година. (1781) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1173, страна 837, книга V, е запишано след-
ното: Дејноста на Трговското претпријатие за по-
средување во трговијата на големо и мало „Југо-
трговија" — Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 5, се 
проширува согласно со одлуката на работничкиот 
совет од одржаната седница на 6. УП. 1968 година 
и елаборатот за економска оправданост и со: про-
дажба на овошје и зеленчук, конзервирани и 
флаширани производи, како и млечни производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 821 од 14. УШ. 1968 година. (1783) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 169, страна 483, книга П, е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Проектанското 
биро во Скопје, на Градежното претпријатие „Пела-
гонија" — Скопје, инженер Георги Влашки, е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. Му престанува и правото за потпи-
шување на Тодор Саздов, бидејќи е разрешен од 
должност. 

За нов директор на Проектанското биро во 
Скопје на Градежното претпријатие „Пелагонија" 
— Скопје е назначен инженер Благоја Арсовски, 
кој бирото ќе го потпишува, задолжува и раздол^ 
жува, во границите на овластувањето со новона-
значениот потписник Димева Милка, ш е ф на сто-
панско-сметководната група, сметано од 4. VI. 1968 
година. 

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

бр. 676 од 29. VIH. 1968 година. (1782) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 334, страна 1041, книга П, е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Трговското претпријатие за промет со 
дефектна стока „Универзал" село Богданци, би-
дејќи се присоединува кон Центарот за унапре-
дување на земјоделството, услуги, снабдување, пла-
нирање и промет во земјоделството „Агроцентар" 
— Скопје, согласно со одлуките бр. 02-1403 од 9. VTL 
1968 год. и бр. 02-1403 од 25. VI. 1968 година на со-
ветот на работната заедница на „Агроцентар" — 
Скопје и на „Универзал" — Богданци бр. 211 од 
29. IV. 1963 година, и елаборатот за економска 
оправданост со дејност собирање и продажба на 
стари предмети, употребливи материјали, откуп и 

продажба на градежни и огревни материјали, на 
големо и мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 969 од 18. IX. 1968 година. (1868) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и -дуќаните, 
рег. бр. 469, страна 929, книга П, е запишано след-
ното: Досегашниот главен директор на Лозаро-
винарското претпријатие „Тиквеш" — Кавадарци, 
Диме Галапчев, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување како таков. 

За главен директор на Лозаро-винарското прет-
пријатие „Тиквеш" — Кавадарци е назначен ин-
женер Јанаки Мицев, кој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, со старите регистрирани потпис-
ници и тоа: Петар Андов, Илија Јорданов, Петар 
Милков, Сарафов Ванчо, комерцијален директор, 
Данев Никола и Диме Галапчев на новата долж-
ност од 11. VIH. 1968 година. 

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

бр. 927 од 22. VIH. 1968 година. (1872) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1127, страна 663, книга V, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
со сите видови стоки „Ангро-Скопје" — Скопје — 
Продавница во Скопје, ул. „Кочо Рацин" бр. 80. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на индустриски стоки од сите видови, освен 
прехранбени. 

Продавницата е основана од советот на работ-
ната заедница со одлуката од одржаната седница 
на 30. VII. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Бо-ро Димитров 
Паринтија. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 896 од 17. IX. 1968 година. (1875) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 11/56, книга П, е за-
пишана под фирма: Продавница број 17 во При-
леп, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 54 на Погонот Тр-
говија с. Тополчани, на Земјоделскиот комбинат 
„Црна Река" — с. Тополчани. Предмет на работе-
њето на продавницата е промет со прехранбени 
артикли, предмети за куќни потреби, парфимери-
ски и козметички стоки, тутунски преработки и 
прибор, канцелариски материјал и школски при-
бор. 

Раководител на продавницата е Манчевски 
Круме. 

Продавницата е основана од Земјоделскиот ком-
бинат „Црна Река" с. Тополчани, со одлуката бр. 
09-1639/1 од 1. VII. 1967 година на работничкиот 
совет и уверението од пазарниот и санитарниот ин-
спектор на Собранието на општината Прилеп. 

Потпишувањето на продавницата ќе го врши 
истото лице што го потпишува и Погонот трговија 
с. Тополчани на Земјоделскиот комбинат „Црна 
Река", с. Тополчани. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 304/68. (1898) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 2/55, книга IV, е запи-
шана под фирма: Продавница во Ресен на Земјо-
делската задруга „Кисела Вода" од Ресен. Пред-
мет на работењето на продавницата е промет со ко-
лонијални стоки, ситничарија, срчарија и чинга-
рија. 
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Раководител на продавницата е Марковски Ми-
тев Таше. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Кисела Вода" — Ресен, со одлуката од за-
дружниот совет од 25. III. 1968 година и решението 
бр. 04-6313/1 од 3. УП. 1967 година на Одделението 
за стопанство на Собранието на општината Ресен. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што ја 
потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 335/68. , (1906) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 30. X. 1968 
година, страна 147, реден број 7 е запишано ста-
вањето под присилна управа на Земјоделската за-
друга „Напредок" од Радовиш. 

За присилен управник е назначен Димитар 
Киров Георгиев. 

Впишувањето на присилната управа на задру-
гата е извршено во регистарот врз основа на реше-
нието бр. 01-2376/1 од 30. IX. 1968 година на Со-
бранието на општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 490/68. (204) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 17. VII. 1968 
година, страна 115, реден број 7 е запишана про-
мената на досегашниот управник на Земјоделската 
задруга „Оризарство" од село Колешино, Стру-
мичко, Стефан Глигоров Козарев, на чие место 
за директор е назначен Ванчо Новков Китанов. 

Вториот потписник Горѓи Трајков Ангелов, шеф 
на сметководството, останува и во иднина да ја 
потпишува заеднички жиро-сметката на задругата, 
со новоименуваниот директор Ванчо Новков Ки-
танов. 

Промената на директорот на задругата е за-
пишана во регистарот врз основа на одлуката бр. 
01-135 од 24. IV. 1968 година, на задружниот совет 
на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 250/68. (248) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 98, страна 
501, книга I е запишано следното: Досегашниот пот-
писник на Земјоделската задруга „Слога" — село 
Умин Дол — Кумановско е назначен Горѓи Велич-
ковски, шеф на сметководството, кој задругата ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, со стариот регистриран пот-
писник Александар Гелевски, управник, сметано од 
31. VII. 1968 година. 

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

бр. 893 од 10. XII. 1968 година. (19) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 1176, страна 903, книга V е запи-
шано следното: Досегашните потписници на Ѕида-
ро-фасадерското и молерско претпријатие „Радика" 
— Скопје и тоа: Крстев Оливер, в. д. директор 
и Гаџовски Спиро се разрешени од должност и 
им престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на Ѕидаро-фасадерското и 
молерско претпријатие „Радика" — Скопје е на-
значен Таневски Ненад и за комерцијален рефе-
рент Петковиќ Миливоје кои претпријатието ќе го 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во гра-
ниците на овластувањето, со стариот регистриран 
поггБисниќ Синани Ебип, сметано од 21. VIII. 1968 
година. 

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

бр. 943 од 36. VIII. 1968 година, (1761) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1085, страна 435, книга V е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Занаетчиската 
браварска задруга „Цветан Димов" — Скопје, Ко-
стадинова Фотика и престанува правото за потпи-
шување, бидејќи е разрешена од должност. 

За потписник останува стариот регистриран пот-
писник в. д. директорот Дончевски Јован, кој за-
другата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, сметано од 
24. VII. 1968 година. 

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

бр. 873 од 31. VII. 1968 година. (1731) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1240, страна 1415, книга I е запишан под 
фирма: „Дизајн" — завод за економска пропаган-
да — внатрешна архитектура и обликување — 
Скопје, ул. „Гоце Делчев" бр. 25. Предмет на рабо-
тењето на заводот е економска пропаганда, пу-
блици-тет и организација, декоративна архитектура, 
декоративно сликарство,, применета графика фо-
тографија и уметничко обликување. 

Заводот е основан со издвојување на Фили-
јалата за Македонија — Скопје на „Облик" — завод 
за економска пропаганда, публицитет и облику-
вање — Белград во самостојна организација под 
назив: „Дизајн" — завод за економска пропаганда, 
внатрешна архитектура и обликување — Скопје, 
со одлуката на работничкиот совет на „Облик" — 
завод за економска пропаганда, публицитет и обли-
кување — Београд. 

В. д. директор на Заводот е инженер архитек-
тот Трајковски Трајко. 

Заводот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, Трајков-
ски Трајко, в. д. директор. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Заводот за ' економска пропаганда, внатрешна 

архитектура и обликување „Дизајн" — Скопје е 
конституиран на 20. VI. 1968 година. Претседател 
на работната заедница е Геровац Иво. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 776 од 29. VII. 1968 година. (1725) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. VI. 1968 година,, рег. бр. 26/66, книга II е запи-
шано следното: Досегашниот в. д. директор Бебе-
коски Воислав е поставен за генерален дирек-
тор, да го потпишува Занаетчиското услужно купо-
продажно и набавно претпријатие „Вевчани" од 
село Вевчани, Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 298/68. (1713) 

Окружниот стопански суд, во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. III. 1968 година, страна 182, реден број 2 е 
запишана промената на фирмата на Книжарницата 
„Кочо Рацин" — од Струмица, на Книгоиздател-
ството за уметничка литература „Кочо Рацин" од 
Скопје, која ќе го носи следниот назив: Книжар-
ница на Книгоиздателството за уметничка лите-
ратура „Македонска книга" од Скопје, со седиште 
во Струмица. 

Се запиша и промената на досегашниот рако-
водител на книжарницата Јосиф Стефанов. За 
раководител е назначен Киро Т. Поп Иванов. 

Промената на фирмата и раководителот на 
книжарницата е запишана во регистарот, врз ос-
нова на решението бр. 427 од 15. Ш. 1968 година, на 
работничкиот совет на Книгоиздателството „Маке-
донска книга" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 119/68. (1636) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. IV. 1968 година, страна 474, реден број 1 е за-
пишано основањето на Продавница број 8, со се-
диште во село Барбарево, Струмичко. 

Продавницата ќе врши снабдување и промет 
со индустриски стоки на населението, градежни 
материјали и репродукциони материјали. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие, на големо и мало — „Снабдител" од село 
Ново Село, Струмичко. 

Раководител на продавницата е Стојко Цвета-
нов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-209 од 
30. III. 1968 година, на работничкиот совет на прет-
пријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 155/68. (1634) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. IV. 1968 година, страна 414, реден број 14 е 
запишано основањето на Продавница број 17, со 
седиште во село Сушица, Струмичко. 

Продавницата ќе врши снабдување и премет 
со индустриски стоки на населението, градежни 
материјали и репродукциони материјали. 

Раководител на продавницата е Стојко Цвет-
ков, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
основачот: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Снабдител" од с. Ново Село, Струмичко. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 02-209 од 30. III. 1968 го-
дина ,на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 154/68. (1633) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. IV. 1968 година, страна 475, реден број 21 е за-
пишано основањето на Продавница број 18, со седи-
ште во село Смоларе, Струмичко. 

Продавницата ќе врши снабдување и промет 
со индустриски стоки на населението, градежни ма-
теријали и репродукциони материјали. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие, на големо и мало — „Снабдител" од село 
Ново Село, Струмичко. 

Раководител на продавницата е Атанас Јан-
лов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
претпријатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 02-209 од 30. III. 1968 го-
дина, на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 153/68. (1632) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. IV. 1968 година, страна 474, реден број 16 е 
запишано основањето на Продавница бр. 19, со 
седиште во с. Ново Село, Струмичко1. 

Продавницата ќе врши снабдување и промет 
со индустриски стоки на населението, градежни 
материјали и репроматеријали. 

Раководител на продавницата е Андреа Папу-
лев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на Тр-
говското претпријатие, на големо и мало — „Снаб-
дител" од с. Ново Село, Струмичко. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 02-209 од 30. III. 1968 го-
дина, на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 152/68. (1631) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 8. IV. 1968 година, страна 475, реден број 17 е 
запишано основањето на Продавница број 21, со 
седиште во с. Ново Село, Струмичко. 
Продавницата ќе врши снабдување и про-
мет со индустриски стоки на населението, градеж-
ни материјали и репродукциони материјали. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо — „Снабдител" — од с. Ново 
Село, Струмичко. 

Раководител на продавницата е Стојан Тан-
чев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на прет-
пријатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 02-209 од 30. III. 1968 го-
дина, на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 151/68. (1630) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации ,на 
8. IV. 1968 година, страна 475, реден број 2i р 
запишано основањето на Продавница број 22, со 
седиште во село Буково, Струмичко. 

Продавницата ќе врши снабдување и промет 
со индустриски стоки на населението, градежни 
материјали и репродукциони материјали. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие, на големо и мало — „Снабдител" од с. 
Ново Село, Струмичко. 

Раководител на продавницата е Стојан Стои-
лов, кој не^ е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
претпријатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 02-209 од 30. III. 1968 го-
дина, на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 150/68. (1629) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 8 IV. 1968 година, страна 475, реден број 19 е 
запишано основањето на Продавница број 29, со 
седиште во село Секирник, Струмичко. 

Продавницата ќе врши снабдување и промет 
со индустриски стоки на населението, градежни 
материјали и репродукциони материјали. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие, на големо и мало — „Снабдител" од с. 
Ново Село, Струмичко. 

Раководител на продавницата е Методија Та-
баков, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
претпријатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 02-209 од 30. III. 1968 го-
дина, на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. Ш/бВ. (1623) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 8. IV. 1968 година, страна 474, реден број 11 е 
запишано основањето на Продавница број 24, со 
седиште во село Турново, Струмичко 

Продавницата ќе врши снабдување и промет 
со индустриски стоки на населението, градежни 
материјали и репродукциони материјали. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие, на големо и мало — „Снабдител", од с. 
Ново Село, Струмичко. 

Раководител на продавницата е Никола Вита-
нов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на прет-
пријатието. 
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Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 02-209 од 30. III. 1968 го-
дина, на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 148./68. (1627) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 8. III. 1963 година, страна 474, реден број 12 е 
запишано основањето на Продавница број 25, со 
седиште во село Баделин, Струмичко. 

Продавницата ќе врши снабдување и промет со 
индустриски стоки на населението, градежни ма-
теријали и репродукциони материјали. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие, на големо и мало — „Снабдител" од с 
Ново Село, Струмичко. 

Раководител на продавницата е Костадин Ми-
трев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на ма-
тичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 02-209 од 
30. III. 1968 година, на работничкиот совет на 
претпри ј атието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 147/68. (1626) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 8. IV. 1968 година, страна 474, реден број 33 
е запишано основањето на Продавница број 26, со 
седиште во с. Ново Коњарево, Струмичко. 

Продавницата ќе врши снабдување и промет 
со индустриски стоки на населението, градежни 
материјали и репродукциони материјали. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало — „Снабдител" од с. 
Ново Село, Струмичко. 

Раководител на продавницата е Крсто Иванов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на претприја-
тието. 

- Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 02-209 од 30. III. 1968 го-
дина, на работничкиот совет на претпријатието 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 146/68. (1625) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанскит организации, на 
8. IV. 1968 година, страна 475, реден број 28 е 
запишано основањето на Продавница број 28, со 
седиште во село Босилово, Струмичко. 

Продавницата ќе врши снабдување и промет со 
индустриски стоки' на населението, градежен ма-
теријал и репродукциони материјали. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало — „Снабдител" од с. 
Ново Село, Струмичко. 

Раководител на продавницата е Славчо Зам-
баков, кој не е овластен да ја потшишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
претпријатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 02-209 од 30. III. 1968 го-
дина, на работничкиот совет на Претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 145/68. (1024) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. IV. 1968 година, страна 474, реди број 9 е за-
шинано основањето на Продавница број 13, со 
седиште во с. Ново Село, Струмичко. 

Продавницата ќе врши снабдување и промет 
со индустриски стоки на населението, градежен 
материјали и репродукциони материјали. 

Раководител на продавницата е Сандо Мутав-
џиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-

шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
Трговското претпријатие на големо и мало — 
„Снабдител" од с. Ново Селр, Струмичко. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 02-209 од 30. III. 1968 го-
дина, на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 144/68. (1623) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
7. III. 1968 година, страна 376, реден број 4 е за-
пишано под фирма: Продавница, со седиште во 
Струмица, ул. „Маршал Тито" бр. 2. 

Продавницата ќе врши промет на елеКтро-ма-
теријали и електрични уреди во домаќинството. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
за електромонтажа, промет со електро-материјали 
и електро-уреди „Искра" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Симо Танчев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавува директорот на претпријатието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 01-56/1 од 
13. II. 1968 година на работничкиот совет на прет-
пријатието, и решението бр. 12-2553 од 22. II. 1968 
година, на санитарниот инспектор на Собранието 
на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 84/68. (1622) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации,'на 
27. III. 1968 година, страна 473, реден број 1 е за-
пишано основањето на производната задруга „Ја-
ворица", со ^:едиште во Струмица. 

Задругата ќе врши производство на вар, про-
мет на мало и големо, на вар и огревно дрво. 

В. д. директор на задругата е Дончо М. Стоја-
нов. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката од 15. Ш. 1968 година, 
на работната заедница на задругата која ја сочи-
нуваат група граѓани: Дончо М. Стојанов, Лесе Д. 
Стојанов, васе Д. Стојанов, Горѓе Костов, Ристо 
Н. Аритов и Ристо Коцев. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 126/68. (1618) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 25. VI. 1968 година, страна 484, реден број 2 е 
запишано основањето на Продавница, со седиште 
во Струмица, ул. „5-ти ноември" бр. 2. 

Продавницата ќе врши продажба на сите ви-
дови земјоделско-прехранбени производи, земјо-
делско-индустриски растенија, сточни производи, 
сувомесни производи и колонијални стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделското прет-
пријатие „5-ти ноември" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Петре Џума-
лиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 02-26/1 од 
30. V. 196'8 година на работната заедница на прет-
пријатието, и решението бр. 12-4594/1 од 28. V. 1968 
година, на санитарниот инспектор на Собранието 
на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 296/68. (1574) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. V. 1963 година, страна 482, реден број 1 е за-
пишано основањето на Земјоделското претпријатие 
„5-ти ноември", со седиште во Струмица, поста-
нато по пат на издвојување од Земјоделскиот ком-
бинат „Струмичко Поле" од Струмица. 
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Претпријатието ќе ги обавува следните деј-
ности: 

а) Основна дејност: производство, откуп, про-
дажба и преработка на земјоделски производи; от-
куп, продажба и промет на земјоделски производи 
од индивидуални земјоделски производители и сто-
пански организации, на големо и мало; откуп, про-
дажба и промет на индустриски растенија, како 
и откуп, продажба и преработка на -кожи, волна и 
жива стока, од индивидуални производители и сто-
пански организации; сточарство и живинарство; 
снабдување на населението преку своите продав-
ници, со земјоделско-прехранбени производи на 
земјоделско-индустриски растенија, сточарски про-
изводи, продажба на месо, сувомесни производи, 
продажба на сите видови колонијални стоки, про-
дажба на сите видови градежен материјал, на го-
лемо и мало; продажба, на големо и мало, на сите 
видови природни и алкохолни пијалоци; производ-
ство и продажба, на големо и мало, на сите ви-
дови вештачки (индустриски) алкохолни и без-
алкохолни пијалоци. 

б) Споредна дејност: вршење на јавен превоз 
во слободниот јавен сообраќај за свои потреби и 
за потребите н трети лица; механичко-занаетчиски 
и механички услуги за сопствени потреби и за 
потребите на трети лица; влачаро-занаетчиски ус-
луги, како и други занаетчиски услуги; коопера-
ција со индивидуални и земјоделски производи-
тели; вагање на материјали, стоки и др. за соп-
ствени потреби и за потребите на трети лица; зем-
јоделски услуги за сопствени потреби и за потре-
бите на трети лица; снабдување на индивидуал-
ните земјоделски производители со репродукцио-
ни материјали и со вештачки ѓубрива; усклади-
штување на стоки и друго во своите магазини за 
сопствени потреби и за потребите на трети лица; 
угостителски услуги во сопствен ресторан, мензи, 
летувалишта, клубови, со продажба.на цигари, ме-
зелуци и др., за сопствени потреби и за потребите 
на трети лица!. 

Потпишувањето на претпријатието ќе го вршат 
Ванчо Хаџи-Василев, в. д. директор и Панче Г а -
ламанов, шеф на сметководството, чии потписи ќе 
важат поединечно. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 02-1051/1 од 14. V. 1968 го-
дина на работничкиот совет на претпријатието, и 
записникот од спроведениот референдум за издво-
јување од ЗК „Струмичко Поле" — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 242/68. (1573) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. VI. 1968 година, страна 489, реден број 1 е за-
пишано основањето на Трговското претпријатие на 
големо и мало — „Тргопромет", со седиште во 
Струмица, ул. „Маврово" бр. 7. 

Претпријатието ќе врши промет со сите видо-
ви индустриска стока и откуп на земјоделски про-
изводи и промет со истите како и промет со сите 
градежни материјали. 

В. д. директор на претпријатието е Алексан-
дар Мерков, кој е овластен да го претставува и 
потпишува истото. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката од 15. IV. 1968 година, на ра-
ботничкиот совет на претпријатието, и решението 
бр. 12-4611/1 од 4. VI. 1968 година, на санитарниот 
инспектор на Собранието на општината Струмица. 

Основачи на наведеното претпријатие се група 
граѓани: Илија Стојанов, Методи Герасимов, Алек-
сандар Мерков, Благородна Белкова, Митрева Ка -
тица, Атанас Бајрактаров, Караманова Душанка,. 
Мерков Мимичар и Караманов Борис. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 331/68. (1566) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 25. VI. 1968 година, страна, 491, реден број 1 е 
запишано основањето на Продавница, со седиште 
во Струмица, ул. „Маршал Тито" бр. 14. 

Претпријатието ќе врши продажба на мало, на 
општа конфекција, галантерија, позамантерија, 
разна трико-конфекција, кожна галантерија, ме-
тража и др. 

Продавницата е основана од Производната и 
шивачка задруга „Бела постела" од Скопје. 

Раководител на продавницата е Никола Дулев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишување-
то ќе го обавуваат овластените лица на матичната 
задруга. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 208 од 30. 
IV. 1968 година, на работната заедница на задру-, 
гата, и решението бр. 07-8259/1 од 7. XII. 1967 го-
дина, на санитарниот инспектор на Собранието на 
општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 166/68. (1561) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 18. VI. 1968 година, страна 490, реден број 1 
е запишано основањето на Продавница, со седиште 
во Струмица, ул. „Моша Пијаде" ,,бр. 3. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
општа конфекција, галантерија, позамантерија, раз-
на трико-конфекција, кожна галантерија и мет-
ража. 

Продавницата е основана од Производната јор-
ганџиска шивачка задруга „Бела постела" од 
Скопје. 

Раководител на продавницата е Митко Мастев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 208 од 30. 
IV. 1968 година на работната заедница на задру-
гата, и решението бр. 12-2533 од 27. И. 1968 година, 
на Санитарната инспекција на Собранието на оп-
штината Струмица,. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи, 
бр. 165/68. (1560) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1237, страна 1391, книга V е запишано под 
фирма: Претпријатие за изведување на градежни 
и занаетчиски работи, во висока и ниска градба 
„Солитер" — Претставништво во Скопје, ул. „95" 
бр. 13. Предмет на работењето на претставништво-
то е обавување на градежни, занаетчиски работи 
за висока и ниска градба. 

Претставништвото е основано од управниот од-
бор на Претпријатието за изведување на градежни, 
и занаетчиски работи, со висока и ниска градба 
„Солитер" — Инџија, со одлуката од одржаната 
седница на 5. III. 1968 година. 

Раководител на претставништвото е Олумчев 
Љупчо, в. д. директор. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 583 од И. VII. 1968 година. (1402) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1238, страна 1407, книга V е запишано 
под фирма: Градежно монтажно инсталатерско 
претпријатие „Слобода" — Скопје, ул. „Индустри-
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ска" бб. Предмет на работењето на претпријатието 
е изведување на градежни работи од висока и ни-
ска градба, вклучувајќи и занаетчиски работи, си-
те видови монтажни работи — дрвени и челични 
конструкции на станбени и индустриски објекти, 
сите видови на инсталации, внатре и надвор од 
згради и тоа: водовод, канализација, санитарни 
уреди како и помпни постројки, електроинстала-
ции од низок и висок напон, трафостаници, дал-
новоди и електрични мрежи, браварски, лимарски 
и други занаетчиски работи кои се во врска со 
градежното занаетчиство, како и изработување на 
проекти и друга техничка документација, во вр-
ска со гореспоменатите дејности. 

Претпријатието е основано од основачите — 
група граѓани, на основачкото собрание одржано 
на 22. VI. 1968 година и тоа: Богданов Георги, 
Олевски Никола, Џугомандов Пандо, Кочев Дими-
тар, Манчевски Добре, Витевски Илија, Парцулов 
Сотир, Раевски Стево, Танасковиќ Живко, (Алевски 
Захаријади, Шкоклевски Живко и Поповски Ван-
гел. 

В д. директор на претпријатието е Кочев Ди-
митар. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Кочев Димитар, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Обрвската пред банката е со еден потпис. 
Градежното монтажно инсталатерско претпри-

јатие „Слобода" — Скопје е конституирано на 22. 
VI. 1968 година. Претседател на советот на работ-
ната заедница е Богданов Георги 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 828 од 24. VII. 1968 година. (1391) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1008, страна 991, книга IV е запишано 
следното: Дејноста на Градежната молеро-фарбар-
ска задруга „Подмладок" — Скопје, согласно со 
одлуката бр. 47 од 20. IV. 1968 година на задруж-
ниот совет и елаборатот за економска оправданост 
се проширува и со електроинсталатерска дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 538 од 3. VII. 1968 година. (1430) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1207, страна 1095, книга V е запишано 
следното: Дејноста на Занаетчиското претпријатие 
за електроинсталатерски услуги „Занат Македо-
нија" — Скопје, ул. „Беласица" бр 6, согласно со 
одлуката бр. 36 од 27. V. 1968 година на советот 
на работната заедница, и елаборатот за економска 
оправданост се проширува и со централно греење 
и водјоинсталатерска дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 651 од 10. VII. 1968 одана. (1427) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1236, страна 1349, книга V е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие на мало „Јадран" — 
Скопје, барака до школата „Лирија" бб. Предмет 
на работењето на претпријатието е промет на мало 
со автомобилски резервни делови. 

Претпријатието е основано од основачите група 
граѓани на основачкото собрание — одржано на 
10. VII. 1968 година и тоа: Шушевски Димче, Ѓор-
ѓиевски Томе, Димовски Илија, Златевска Љиљана, 
Зафировски Душко, Стојановска Блага, Ѓорѓиевска 
Цветанка, Керамичиев Коста, Крстевски Бранко, 
Мојсовска Тодорка и Јовановска Бранка. 

Претпријатието ќе го потпишува, задрлжува и 
раздолжува Ѓорѓиевски Томе, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Трговското претпријатие на мало „Јадран" — 

Скопје е конституирано на 10. VII. 1968 година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 235 од 12. VII. 1969 година. (1379) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег бр. 1013, страна 21, книга V е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Стовариштето во Скопје, ул. „Крагуе-
вачка" бр. 17, на Индустријата и рудници на мер-
мер „Украс" — Нови Пазар, согласно со одлуката 
на работничкиот совет од одржаната седница, на 
30. VIII. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 739 од 13. VI. 1968 година. (1232) 

КОНКУРСИ 
Советот на Земјаделско-шумарскиот факултет во 

Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за преизбор на асистенти по следните предмети. 
— Хемија 2 асистенти. 
— Обработка и познавање на тутунска суровина. 
Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги 

исполнуваат условите пропишани со Законот за ви-
сокото школство на СРМ. 

Рок за пријавување 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зем-
јоделско-шумарекиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатот треба да приложи 
диплома, куса биографија, список на научни и 
стручни трудови и по едие примерок од самите 
трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
научните и стручните трудови се поднесуваат во по 
три примероци. 

РЕПУБЛИЧКИОТ ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - ПОГОН „ЛАЗАР ФИЛИ-

ПОВСКИ ЛАВСКИ" - с. СИРКОВО 
Кавадарска општина 

Р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием на следниот број приправници: 
1. Еден економист со високо образование 
2. Еден земјоделски техничар со градинарски 

смер и 
3. Еден техничар со средно економско образо-

вание. 
Наградувањето според Правилникот за прима-

ње на приправници. 
Конкурсот трае 30 дена од денот на^ неговото 

објавување. 
Молбите да се достават до комисијата за засно-

вање и откажување на работните односи при По-
гонот „Лазар Филиповски — Лавски" с. Сирково -
Кавадарска општина. 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 
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РЕПУБЛИЧКИОТ ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за директор на Погонот во с. Сирково (Кавадарско) 

Услови: 
1. Средно земјоделско или економско образо-

вание. 
2. Работна практика 10 години. 
3. Најмалку 1 година на раководно место по 

земјоделска организација. 
Наградувањето според Правилникот за личните 

доходи на Погонот. 
Молбите со потребните документи да се достават 

до Центарот. 
Конкурсот трае еден месец по неговото обја-

вување. 
ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

СОДРЖИНА 

Страна 

254^ Закоп за постапката за распишување и 
спроведување на референдум — — — 601 

255^/бакон за именување и дополнување на 
Законот за основање Висока музичка шко-
ла во Скопје — — — — — — — — 604 

256. Одлука за непотврдување Одлуката за ос-
новање наставен центар за вонредно сту-
дирање во Скопје — — — — — — 604 

257. Одлука за потврдување на Одлуката на 
Педагошката академија — Скопје за осно-
вање центар за вонредно студирање при 
Работничкиот универзитет „Моша Пијаде" 
- Прилеп - - — — - - — 604 

258. Одлука за ^потврдување Одлуката за 
основање центар за вонредно студирање 
при Просветно-педагошкиот завод во Лес-
ковац — — — — — — — — — 605 

259. Одлука за ^потврдување Одлуката за 
формирање центар за помош на вонред-
ните студенти при Заводот за унапреду-
вање на градежништвото, градежната и 
неметалната индустрија на СРМ — Скопје 605 

260. Одлука за потврдување на Одлуката на 
Вишата економска школа — Прилеп за 
основање наставен центар за вонредно сту-
дирање при Друштвото на книговодите-
лите — Охрид — — — — — — — 605 

261. Одлука за потврдување на Одлуката на 
Вишата економска школа — Прилеп за 
основање наставен центар за вонредно 
студирање при Работничкиот универзитет 
„Ванчо Прке" — Штип — — — — — 605 

262. Одлука за потврдување на О,длуката на 
Педагошката академија — Скопје за ос-
новање центар за вонредно студирање при 
Работничкиот универзитет во Тетово — 606 

263. Одлука за непотврдување Одлуката за 
основање центар за вонредно студирање 
при Работничкиот универзитет „Коста 
Стаменовиќ" во Лесковац — — — — 606 

264. Одлука за образување и состав на Заед-
ничка анкетна комисија на Републичкиот, 
Стопанскиот и Просветно-културниот со-
бор на Собранието на СРМ за испитува-
ње состојбата во врска со користењето на 
водите на Охридското Езеро — — — 606 

265. Одлука за образовање на Заедничка ко-
мисија на Републичкиот, Стопанскиот, 
Просветно-културниот и Социј ал но-здрав-
ствениот собор на Собранието на СРМ за 
проблемите на задолжителните видови на 
здравствена заштита и здравствено осигу-
рување — — — — — — — — — 607 

266. Одлука за избор на претседател и члено-
ви на Заедничката комисија на Републич-
киот, Стопанскиот, Просветно-културниот 
и Социјално-здравствениот собор на Соб-
ранието на СРМ за проблемите на задол-
жителните видови на здравствената заш-
тита и здравствено осигурување — — 607 

267. Одлука за разрешување и избор на чле-
нови во Заедничката комисија на Репуб-
личкиот, Просветно-културниот и Стопан-
скиот собор на Собранието на СРМ за 
прашања на високото школство во СРМ в08 

268. Одлука за разрешување и избор на прет-
седател и членови на Заедничката коми-
сија на Републичкиот, Просветно-култур-
ниот и Стопанскиот собор на Собранието 
на СРМ за прашања од општествено-еко-
номската положба и системот на финан-
сирањето на културата — — — — — 608 

269. Одлука за именување претседател на Ко-
митетот за туризам и угостителство — 609 

270. Одлука за именување претседател на Ко-
митетот за надворешна трговија — — 609 

271. Одлука за именување директор на Ре-
публичкиот завод за урбанизам, станбени 
и комунални прашања — — — — — 609 

272. Одлука за разрешување и избор на судии 
на Окружниот суд — Скопје, вишиот сто-
пански суд и Окружниот стопански суд — 
Скопје - - - - - - - - - 609 

273. Одлука за избор на судии-поротници на 
Вишиот стопански суд, Окружниот стопан-
ски суд и Окружниот стопански суд — 
Битола — — — — — — — — — 610 

274. Одлука за избор на претседател и судии 
на Републичкиот совет за прекршоци — 611 

275. Одлука за избор на судии-поротници на 
Републичкиот совет за прекршоци — — 611 

276. Препорака за политиката на буџетската 
потрошувачка на општествено-политички-
те заедници за 1969 година — — — - 612 

277. Препорака за натамошно изградување и 
остварување на општествената самозашти-
та во СРМ - - - - - - - - 612 

278. Препорака за натамошно унапредување на 
архивската служба — — — — — — 613 

279. Заклучоци за остварените движења во сто-
панството и спроведување на економската 
политика во 1969 година — — — — 614 

280.^ Заклучок за политиката на потрошувач-
ката по буџетот на Републиката за 1969 
година — — — — — — — — — 615 

281 v Одлука за усогласување на инвалидскиот 
додаток со движењето на трошоците на 
животот — — — — — — — — — 616 

282.^Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 32 од 26. јуни 1969 година - - - 616 

Издавач: „Службен весник на СРМ" - издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
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