
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 
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Претплатата за 1973 година изне-
сува 150 динари. Овој број чини 
2 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

385. 

Врз основа на член 6 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/72), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРО-

ДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА СВЕЖОТО МЕСО 

1. Малопродажните цени на свежото месо се 
формираат на тој начин што на единствените от-
купни цени за гоени телиња, јунци, говеда, месна-
ти свињи и масни свињи се применуваат коефи-
циенти определени со оваа одлука. 

2. Единствените откупни цени за стоката од 
точката 1. од оваа одлука, утврдени со Договорот 
за начинот на формирање на малопродажните це-
ни на свежото месо („Службен лист на СФРЈ" бр. 
55/73), за еден килограм жива мера изнесува, и 
тоа за: 

— гоени телиња со тежина нај-
малку 100 килограми 17,00 динари 

— јунци 15,00 ,, 
— говеда 12,00 ,, 
— меснати свињи 13,50 „ 
— масни свињи 9,75 „ 
3. На откупните цени од точката 2. на оваа 

одлука се применуваат следните коефициенти: 
а) за телешко месо — просечно до 2,00 

б) за јунешко месо: 
— просечно, до 2,10 

при што за: 
— бут, розбратна и рит, до 2,40 
— плешка, до 2,20 
— потплешка, до 2,00 
— врат, гради и поттрбушина, до 1,60 

в) за говедско месо: 
— просечно, до 2,35 

при што за: 
— бут, розбратна и рит, до 2,65 
— плешка, до 2,55 
— потплешка, до 2,15 
— врат, гради и поттрбушина, до 1,85 

г) за свинско месо: 
— просечно, до 2,30 

при што за: 
— кременадли и вајсбратни, до 2,80 
— бут, до 2,70 
— плешка и врат, до 2,20 
— ребра, до 1,40 

4. Цените на месото без коски за одделните ви-
дови месо од точката 3. на оваа одлука можат да 
се зголемат и тоа: 

— свинското месо, за 18% 
— јунешкото и говедското месо, за 20% 
— телешкото месо, за 30% 

5. Малопродажната цена на пилешкото месо — 
број лери се утврдува за еден килограм да изне-
сува: 

— за класична обработка, до 22,10 динари 
— за приготвено за печење (брат 

фертиг), до 23,60 
6. Малопродажните цени на свежото месо во 

согласност со точките 2, 3, 4 и 5 на оваа одлука, 
ќе ги определат општините најмногу до нивото 
утврдено со оваа одлука. 

7. Малопродажните цени за прасечкото, јагне-
шкото и овчото месо ги формираат организациите 
на здружениот труд, според условите на пазарот. 

По потреба, општините можат да пропишат 
критериуми за начинот на формирањето на цените 
на свежото месо од ставот 1, на оваа точка. 

8. Начинот на формирањето на малопродажни-
те цени' за живинско месо (освен број лери), за ме-
со од дивеч, како и за речни, морски и езерски 
риби ќе го пропишат општинските собранија. 

9. Малопродажните цени на свежото месо, ут-
врдени според оваа одлука, во туристичките по-
крај езерски места можат да се зголемат за уште 
до 5%, а за пилешкото месо за уште до 0,50 ди-
нари за 1 килограм. 

10. Како просечна малопродажна цена на све-
жото месо од точката 3. на оваа одлука се подраз-
бира: 

— кај телешкото, јунешкото и говедското ме-
со: полутка, без глава, ноги, лој и бубрези; 

— кај свинското месо: полутка со ногици, без 
глава, сланина, сало и бубрези. 

11. Како пилешко месо од точката 5 на оваа 
одлука се подразбира пилешкото месо — број лери: 

— класична обработка: со глава, ноги и ис-
чистени внатрешни делови што се за јадење; 

— приготвено за печење (брат фертиг): без 
глава, дистилни делови, ногици и без исчистени 
внатрешни делови што се за јадење. 

12. До определувањето на малопродажните це-
ни согласно точките 6, 8 и 9 на оваа одлука, по-
стојните цени остануваат како максимални. 

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за определу-
вање начинот на формирање на цените на свежо-
то месо („Службен весник на СРМ" бр. 12/73). 

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

Бр. 12-2700/1 
26 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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Врз основа на член 29 став 3 од Законот за ре-
публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

14 ноември 1973 

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-
публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

1. Се назначува за помошник на републичкиот 
секретар за народна одбрана Иван Зеленовски , 
полковник на ЈНА. 

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

Број 12-2670/1 
15 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-
ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕКРЕ-

ТАР ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се разрешува од должност потсекретар во 
Извршниот совет Доне Илиевски, поради замину-
вање на нова должност. 

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

Број 12-2672/1 
15 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-
публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИ-

ЈА И ТРГОВИЈА 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА 

ПОЛИТИКА 

1. Се назначува за советник на републичкиот 
секретар за здравство и социјална политика Борис 
Павловски, началник на Одделението за труд и 
трудови односи на Собранието на град Скопје. 

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

Број 12-2675/1 
15 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

( 3 9 0 . ^ 

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за ре-
публичката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ГЛАВЕН 
ИНСПЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ РУДАРСКИ 

ИНСПЕКТОРАТ 

1. Се разрешува од должност главен инспектор 
на Републичкиот рударски инспекторат инж. Бра-
нислав Симоновски, поради заминување на нова 
должност. 

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

Број 12-2676/1 
15 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за за-
верување на потписи, ракописи и преписи („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 31/72), републичкиот се-
кретар за правосудство донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ЗАВЕРУВАЊЕТО НА ПОТПИ-

СИТЕ, РАКОПИСИТЕ И ПРЕПИСИТЕ 

1. Се разрешува од должност советник на ре-
публичкиот секретар за индустрија и трговија инж. 
Јован Симонов, поради заминување на нова долж-
ност. 

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

Број 12-2673/1 
15 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

1. Со ова упатство се уредува начинот на заве-
рувањето на потписите, ракописите и преписите ка-
ко и се пропишува образецот за водење на упис-
никот за заверување. 

2. Заверувањето се врши во службените про-
стории на судот, односно органот на управата. 

Општинскиот суд односно органот на управата, 
може на своето подрачје заверувањето на потписи-
те и ракописите да го врши и надвор од своите 
службени простории ако лицето кое бара заверу-
вање на потписот или ракописот е спречено да дој-
де во суд односно во органот на управата. 

Заверувањето на преписи не може да се врши 
надвор од службените простории. 
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3. Воведувањето на заверувањето на потписите, 
ракописите и преписите во уписникот за заверува-
ње се врши според пропишаниот образец. 

За заверувањето не е потребна претходна мол-
ба и целата постапка за заверување се утврдува, 
по правило, со внесување во уписник за заверу-
вање. 

4. Заверувањето на потписот и ракописот над-
вор од службените простории се врши во посебна 
книга за заверување. 

5. Впишувањето во уписникот за заверување се 
врши спрема тоа што е предметот на заверувањето: 
потписот (отпечатокот на прстот), ракописот или 
преписот. 

Ако се заверува потпис или ракопис ќе се по-
полнат колоните 1—9 и 11—13. 

Кога се заверува препис ќе се пополнат коло-
ните 1, 2 и 10—13. 

6. При пополнувањето на поедини колони во 
Уписникот за заверувањето ќе се постапи на овој 
начин: 

1) кога колоната не доаѓа во предвид — ќе се 
пополни со водорамна црта; 

2) колоните 4, 5 и 7 кога доаѓаат во предвид 
ќе се пополнат со зборот „да"; 

3) во колоната 6, покрај останатото ќе се оз-
начи, вообичаениот назив на исправите (полномош-
но, договор за купување и продажба или за трам-
па, за подарок, изјава итн.); 

4) во колоната 12 ќе се означи секогаш околно-
ста која треба посебно да се истакне заради побр-
зото разјаснување; 

5) откако одреденото службено лице ги внесе 
потребните податоци во соодветните колони, лицето 
што го заверува потписот или ракописот, а по по-
треба и сведоците, ќе ги стават своите потписи, ако 
се неписмени — отпечатокот на прстот во колоните 
3 и 8; и 

6) кога треба да се завери изјавата на лицето 
кое не може да ја потпише, ќе го потпише служ-
беното лице што го врши заверувањето, а ако так-
вото лице не знае да чита или е слепо, ќе му се 
прочита содржината на исправата и сето тоа ќе се 
забележи како во колоната 12, така и во потврдата 
за заверувањето. 

7. Секоја исправа на која се заверува потписот 
или ракописот, предмет е на посебен упис во Упи-
сникот за заверување. Ако истовремено се заверу-
ваат потписи односно ракописи на едно или повеќе 
лица на повеќе исправи секоја исправа одделно ќе 
се заведе во уписникот за заверување. Ова се од-
несува и на преписите. 

8. Во уписникот за заверување во колоната 11, 
секогаш ќе се означи дали е наплатена такса за 
заверување или некоја друга такса и колку, а ако 
не е зошто не е. 

9. Заверувањето се врши со потврда која се 
става на исправата односно на преписот. Потврдата 
за заверувањето на потписот односно на ракописот 
се става покрај или под потписот, а потврдата за 
заверување на преписот под текстот што се заве-. 
рува. Потврдата се става со штембил или со маши-
на за пишување. 

Потврдата за заверувањето ќе се стави на ис-
правата, односно на преписот откако во уписникот 
за заверувањето ќе се извршат сите уписи и ќе се 
стават потребните потписи. 

10. Потврдата за заверувањето на потписот од-
носно ракописот гласи: „Се потврдува дека (име и 
презиме, занимање, место на живеење, улица и број) 
своерачно ја потпиша оваа исправа (или го призна 
за свој потписот на оваа исправа). Идентичноста на 
именуваниот е утврдена врз основа на лична карта 
односно пасош (да се наведе бројот на личната кар-
та односно пасошот и органот што ги издал), или: 
со сведочење (да се наведе името и презимето на 
сведоците, броевите на нивните лични карти од-
носно пасоши и органот што ги издал). Таксата за 
заверувањето од динари е наплатена и 
поништена". Следува назив на органот, бројот и да-
тумот на заверувањето, потпис на овластеното 
службено лице и печат на органот. 

11. Кога се заверува потпис или отпечаток на 
прст на слепи или на лица што не знаат да читаат 
или на лице што не го разбира јазикот на кој ис-
правата е напишана (член 8 од Законот за заверу-
вање на потписи, ракописи и преписи) тогаш по-
тврдата за заверувањето мора да ја содржи уште 
и оваа клаузула: „Содржината на оваа исправа е 
прочитана односно преведена на именуваниот (или: 
содржината на оваа исправа со помош на толкувач 
е прочитана односно преведена на именуваниот)". 

Кога се врши заверување на потпис на лице 
кое е застапник на друго лице, организација на 
здружен труд или друга самоуправна или друга 
организација (член 11 од Законот за заверување на 
потписи, ракописи и преписи) потврдата за заверу-
вањето покрај останатото, мора да ја содржи уште 
и следната клаузула: „Именуваниот е овластен на 
застапување врз основа (ќе се наведе актот со кој 
се потврдува овластувањето на застапувањето)". 

12. Потврдата за заверувањето на преписот гла-
си: „Се потврдува дека овој препис е идентичен со 
неговиот изворник (или: со неговиот заверен или 
прост препис), кој е напишан со мастило (или: со 
машина за пишување, со молив и на тоа слично) 
и кој се состои од табаци. Изворната испра-
ва (или: заверениот препис) се наоѓа ка ј (да се на-
веде органот или името на лицето ако изворната 
исправа ја донел подносителот со назначување и 
на местото на живеењето на подносителот). Так-
сата за заверување од динари е напла-
тена и поништена". По потврдата следува називот 
на органот, бројот и датумот на заверувањето, пот-
писот на службеното лице и печатот на органот. 

При заверување на фотокопии (член 12 став 3 
од Законот за заверување на потписи, ракописи и 
преписи) во клаузулата ќе се наведат зборовите: 
„Фотокопирање^ го извршил" (ќе се означи ли-
цето кое според кажувањето на странката го из-
вршило фотокопирањето). 

13. Ако во изворната исправа некои места се 
исправени, прецртани, вметнати или додадени како 
и ако исправата е искината или е инаку по над-
ворешниот облик очигледно сомнителна, сето тоа 
ќе се наведе во потврдата на заверувањето на пре-
писот. 

При заверувањето на преписот само на еден 
дел од исправата мора од преписот јасно да се види 
дека поедини делови во преписот се испуштени ка-
ко непотребни. 

Во случаите кога службеното лице кое врши 
заверување не го разбира јазикот на кој исправата 
е напишана (член 15 од Законот за заверување на 
потписи, ракописи и преписи) треба во колоната 12 
да се внесе дека споредувањето на преписот со из-
ворната исправа ја извршил службен толкувач. 

Потврдата на заверувањето на потписи и пре-
писи на исправи потребни за регулирање на ра-
ботни односи на лица во работен однос (член 16 од 
Законот за заверување на потписи, ракописи и пре-
писи) гласи: „Дека е овој препис верен на извор-
никот, кој се наоѓа во архивата (да се наведе орга-
нот, организацијата на здружениот труд или друга 
самоуправна организација) под бр. тврди 
по наплатата на таксата". Следува датум, потпис 
на службеното лице и печат на органот. 

Заверувањето на преписот од член 16 од спо-
менатиот закон не се воведува во уписникот за за-
верување. 

15. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 0301-1872 
Скопје, октомври 1973 година 

Републички секретар за правосудство, 
Димче Козаров, с. р. 
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ОБРАЗЕЦ ЗА ВОДЕЊЕ НА УПИСНИКОТ 
ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста на Одлуката за изменување и дополну-
вање на членот 216 од Статутот на Претпријатието 
за дрвна индустрија „Треска" во Скопје, донесена 
од централниот работнички совет на претпријатието 
на 25 август 1972 година, по одржаната јавна рас-
права на 26 септември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува Одлуката за изменување и до-
полнување на членот 216 од Статутот на Претпри-
јатието за дрвна индустрија „Треска" во Скопје, до-
несена од централниот работнички совет на прет-
пријатието на 25 август 1972 година под број 
02-36211/6. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ", во Претпријатието за дрвна инду-
стрија „Треска" во Скопје и во основните органи-
зации на здружениот труд во составот на ова прет-
пријатие на начинот утврден за објавување на оп-
штите акти. 

3. По повод на поднесената претставка Уставниот 
суд на Македонија со решение У. бр. 32/73 од 3 ју-
ли 1973 година поведе постапка за оценување ус-
тавноста на одлуката означена во точката 1 на оваа 
одлука, затоа што основано се постави прашањето 
за нејзината согласност со начелото содржано во 
ставот 2 на член 63 од Уставот на СР Македонија. 

4. Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа Судот утврди дека оспорената одлу-
ка пред нејзиното донесување од страна на цен-
тралниот работнички совет не била изнесена за раз-
гледување пред работниците на претпријатието. 

Според ставот 2 на член 63 од Уставот на СР 
Македонија организацијата на работата и управу-
вањето во работната организација треба да овозмо-
жат работните луѓе на секој степен и во сите де-
лови на работниот процес што претставуваат цели-
на, да одлучуваат што понепосредно за прашањата 
на трудот, уредувањето на меѓусебните односи, рас-
пределбата на доходот и за другите прашања на 
својата економска положба, 

Во остварувањето на оваа уставна одредба, спо-
ред мислењето на Судот, општите акти на органите 
на управување на организациите на здружениот 

труд пред нивното донесување треба да бидат из-
несувани за разгледување пред работниците, како 
што е тоа предвидено и во алинејата 2 од став 2 на 
член 277 на статутот на претпријатието. 

Со оглед на тоа што на работниците во Прет-
пријатието за дрвна индустрија „Треска" во Скопје 
не им било овозможено непосредно да ја изразат 
својата волја пред донесувањето на Одлуката за 
изменување и дополнување на членот 216 од ста-
тутот на претпријатието, Судот утврди дека озна-
чената одлука не е донесена во согласност со на-
челото утврдено во членот 63 од Уставот на СР Ма-
кедонија, поради што одлучи како во точка 1 на 
оваа одлука. 

У бр. 32/73 
26 септември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, с. р. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
законитоста на ставот 2 на член 94 од Статутот на 
Комуналното претпријатие за пазари „Скопски па-
зар" во Скопје, по одржаната јавна расправа на 26 
септември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се укинува ставот 2 на член 94 од Статутот 
на Комуналното претпријатие за пазари „Скопски 
пазар" во Скопје, усвоен од работничкиот совет на 
претпријатието на седниците одржани на 7 јули 
1971 и 22 февруари 1973 година на кој Собранието 
на град Скопје дало согласност со заклучок бр. 
07-25735 од 29 април 1973 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Комуналното претпријатие за пазари 
,,Скопски пазар" во Скопје на начинот определен 
во статутот на претпријатието за објавување на оп-
штите акти. 

3. По повод на претставката Уставниот суд на 
Македонија со решение У.бр. 53/72 од 11. јули 1973 го-
дина поведе постапка за оценување законитоста на 
ставот 2 на член 94 од Статутот на Комуналното 
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претпријатие за пазари „Скопски пазар" во Скопје 
затоа што основано се постави прашањето за него-
вата согласност со начелото утврдено во членот 9 
од Законот за организациите на здружениот труд 
што вршат комунални дејности („Службен весник 
на СРМ" бр. 25/72). 

Во текот на претходната постапка и на јавната 
расправа Судот утврди дека во ставот 1 на член 
94 од статутот е определено дека за работите од по-
себен општествен интерес утврдени во законот и 
статутот работничкиот совет може да одлучува ако 
на седницата присуствува мнозинството од члено-
вите на советот — претставници на општествената 
заедница и мнозинството членови на советот избра-
ни од работната заедница, додека во ставот 2 на 
истиот член е определено дека одлуките од прет-
ходниот став се донесуваат со мнозинство на гла-
сови од присутните членови на советот. 

Според алинејата 6 од ставот 1 на точката 6 од 
Амандманот XXX на Уставот на СР Македонија, со 
закон можат да се утврдат општи начела за уре-
дување на односите во областа на функционирање-
то и управувањето со комуналните работни органи-
зации, додека според точката 7 од истиот амандман 
одлуките и другите општи акти што општините, 
месните заедници, самоуправните интересни заед-
ници и организациите на здружениот труд ги доне-
суваат во уредувањето на работите од точката 6 на 

овој амандман мора да бидат во согласност со оп-
штите начела утврдени во законот. 

Во членот 9 од Законот за организациите на 
здружениот труд што вршат комунални дејности 
е утврдено општо начело дека одлуките на органот 
на управување се донесуваат со мнозинство гласови 
на претставниците на општествената заедница и 
мнозинство гласови на членовите на комуналната 
организација. 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба на 
статутот е утврдено одлуките на работничкиот со-
вет на претпријатието да се донесуваат со мнозин-
ство на гласови од присутните членови на советот, 
а не со мнозинство гласови на претставниците на 
општествената заедница и мнозинство гласови на 
членовите на советот избрани од работната заедни-
ца на комуналната организација, Судот утврди де-
ка таа одредба не е во согласност со начелото утвр-
дено во членот 9 од Законот за организациите на 
здружениот труд што вршат комунални дејности, 
поради што одлучи како во точката 1 на оваа од-
лука. 

У. бр. 53/72 
26 септември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот и 
постапката за склучување на спогодбите за промена 
на затечените цени на производите и услугите 
(„Службен весник на СРМ" бр. 41/72), претставни-
ците на млекопреработувачките работни организа-
ции — производителите — преработувачи и прет-
ставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРО-
ИЗВОДИТЕ - ПРЕРАБОТКИТЕ ОД МЛЕКО ВО 

СР МАКЕДОНИЈА 

1. Претставниците на преработувачите — произ-
водители на преработки од млеко и претставниците 
на потрошувачите на тие производи (прометните ор-
ганизации) на 31 август 1973 година склучија и пот-
пишаа спогодба за промена на затечените цени, со 
која се зголемуваат до 10% постојните производни 
цени утврдени со Спогодбата од 29 март 1972 го-
дина (склучена во Сојузната стопанска комора), без 
менувањето на купопродажните услови, и тоа за 
сите производи — преработки од млеко што се про-
изведуваат во СР Македонија, а кои се внесени во 
ценовникот што е составен дел на оваа спогодба. 

2. На оваа спогодба даде согласност Републич-
киот завод за цени, со решението бр. 06-338/2 од 6 
септември 1973 година. 

3. Оваа спогодба влегува во сила од денот на 
давањето на согласност од Републичкиот завод за 
цени, а ќе се објави во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Претставници на производителите-преработу-
вачи: 

ЗИК „Пелагонија" — Битола, Трг. претпр. 
„Горни Полог" — Гостивар, ЗИК „Струмица" 
— Струмица, Земј. задруга „Чеде Филипов-
ски" — Маврово, Земј. задруга „Кочо Рацин" 
— с. Лазарополе, Земј. задруга „М. Митевски-
Брицо" — с. Гајранци, Агрокомбинат „Тик-
веш" — Кавадарци, ЗИК „Овче Поле" — Св. 
Николе, ЗИК „Куманово" — Куманово, Ов-
чарско стоп. ,Д Мај" — с. Драгоево, Земј. за-
друга „М. Митевски-Брицо" — с. Гајранци, 
ЗИК „Прилеп" - Прилеп, Земј. комбинат 

„Изворски" — Богданци, З И К „Повардарие" 
— Неготино, З И К „Црвена Звезда" — Штип, 
Земј. задруга „Живко Брајковски" — с. Тр-
ница, З И К „Кочанско Поле" — Кочани, Мле-
кара — Скопје, Млекара — Битола, Земј. сто-
панство „Кичево" — Кичево, Земј. задруга — 
с. Радање, „Малина" — Крива Паланка, Аг-

рокомбинат „Лозар" — Титов Велес 

Претставници на купувачите-потрошувачите: 

„Инпрес" — Скопје, ,,Центроколонијал" — 
Скопје, „Стокопромет" — Скопје, „Славија" 
— Скопје, „Македонијакооп" — Скопје, „Ран 
производ" — Куманово, Трг. претпр. „Брат-
ство" -— с. Софилари, Трг. претпр. „Солун" — 
Гевгелија, „Стококооп" — Скопје, Трг. претпр. 

„Снабдител" — Штип 

0 
Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот и 

постапката за склучување на спогодбите за проме-
на на затечените цени на производите и услугите 
(„Службен весник на СРМ" бр. 41/72), претставни-
ците на шумско-стопанските организации — произ-
водителите и претставниците на преработувачите — 
потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРО-
ИЗВОДИТЕ ОД ИСКОРИСТУВАЊЕТО НА ШУМИ-

ТЕ (ШУМАРСТВО) ВО СР МАКЕДОНИЈА 

1. Претставниците на производителите, прера-
ботувачите и потрошувачите на производите од ис-
користувањето на шумите на 26 јуни 1973 година 
склучија и потпишаа спогодба за промена на зате-
чените цени, така да можат да ги зголемат постој-
ните продажни цени, без менувањето на продаж-
ните услови, и тоа: 

а) трупци за режење (бичење) и за фурнир до 
10,72%, 

б) огревно и техничко дрво до 15,34%, а според 
ценовникот со поединечни цени за секој производ 
под а) и б), кој е составен дел на оваа спогодба, 
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2. На оваа спогодба даде согласност Републич-
киот завод за цени, со решение бр. 06-269/4 од 18 
јули 1973 година. 

3. Оваа спогодба влегува во сила од денот на 
давањето согласност од Републичкиот завод за це-
ни, а ќе се објави во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Претставници на производителите: 

ШИП „Преспа" - Ресен, ШИП „Галичица" — 
Охрид, ДИП „Треска" — погон — Македонски 
Брод, Центар за мелиорација — с. Кажани, 
Управа за шумарство — Св. Николе, „Треска" 
— шумарство — Кр. Паланка, „Треска" — 
шумарство — Гостивар, „Плачковица" — шу-
марство — Радовиш, „Треска" — шумарство 
— Кичево, „Треска" — шумарство — Дебар, 
„Треска" — шумарство — Штип, „Треска" — 
шумско стопанство — Куманово, „Треска" — 
шум. стопанство — Виница, „Треска" — шум. 
стопанство — Берово, Шумско стопанство — 
Штип, Шумско стопанство — Кочани, Шумско 
стопанство — Делчево, „Треска" — шумарство 
— Скопје, „Бигла" — Демир Хисар, Шумар-

ство — Т. Велес, ШПП „Јабланица" — Струга, 
Управа на национални паркови и ловишта — 
Скопје, „Треска" — шум. стопанство — Стру-
мица, „Треска" — погон шумарство — Кава-
дарци, ШИК „Плачковица" — Радовиш, План-
тажирање „Треска" — Скопје, Шумарство 

„Караџица" — Скопје 

Претставници на купувачите-потрошувачите: 

ДИК „Црн Бор" — Прилеп, „Плачковица" — 
дрвна индустрија — Радовиш, „Треска" — 
преработка на дрво — Кичево, „Треска" — 
индустрија — Кочани, Претпријатие за дрвна 
индустрија — Кочани, ШПП „Кајмакчалан" 
— Битола, ПДИ „Треска" — Скопје — погон 
— Македонски Брод, „Треска" — Кавадарци, 
Пилана — Кавадарци, Дрвно-индустриски 
комбинат — Пехчево, Претпријатие за дрвна 
индустрија „Треска" — Скопје, „Преспа" — 
Ресен, Трговско претпријатие „Караорман" — 
Скопје, „Сеча" трг. претпр. — Скопје, „Јавор" 
трг. претпр. — Битола и „Технометал" — 

Скопје 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

139. 

Врз основа на членот 20 точка 18 од Статутот 
на Сојузот на заедниците на здравственото осигу-
рување на работниците на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 28/73), Советот на Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување на работ-
ниците на Македонија, на седницата одржана на 3 
октомври 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ - СТРУМИЦА И ЗА НЕЈЗИНОТО 

СЕДИШТЕ 

I 

Врз основа на извештаите за резултатите од 
изјаснувањето на осигурениците од подрачјето на 
општините Струмица и Валандово по Предлогот за 
подрачјата што влегуваат во состав на одделните 
заедници на здравственото осигурување на работ-
ниците односно здравственото осигурување на зем-
јоделците и за седиштето на заедниците („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/71), се утврдува дека е осно-
вана Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Струмица, со седиште во Струмица, 
во чиј состав влегуваат осигурениците од подрач-
јата на општините Струмица и Валандово. 

II 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 09-1280/1 
3 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Томе Дракулевски, с. р. 

Врз основа на членот 20 точка 18 од Статутот 
на Сојузот на заедниците на здравственото осигу-
рување на работниците на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 28/73), Советот на Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување на работ-
ниците на Македонија, на седницата одржана на 3 
октомври 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ — РАБОТ-
НИЦИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА СВЕ-
ТИ НИКОЛЕ ВО СОСТАВ НА ЗАЕДНИЦАТА НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ - ТИТОВ ВЕЛЕС 

I 

Врз основа на извештаите за резултатите од 
изјаснувањето на осигурениците — работници од 
подрачјето на Општината Свети Николе по Пред-
логот за подрачјата што влегуваат во состав на од-
делни заедници на здравственото осигурување на 
работниците, односно здравственото осигурување на 
земјоделците и за седиштата на заедниците се утвр-
дува дека осигурениците — работници од подрач-
јето на Општината Свети Николе влегуваат во со-
став на Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците — Титов Велес. 

II 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Број 09-197/1 
3 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Томе Дракулевски, с. р. 
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Врз основа на член 20 точка 18 од Статутот на 
Сојузот на заедниците на здравственото осигурува-
ње на работниците на Македонија („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 28/73), Советот на Сојузот на за-
едниците на здравственото осигурување на работ-
ниците на Македонија, на седницата одржана на 3 
октомври 1973 година, донесе 

II 

Односите меѓу Сојузот на заедниците на здрав-
ственото осигурување на работниците на Македо-
нија и Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија за работите од точка I 
на оваа одлука ќе се регулираат со самоуправна 
спогодба. 

III 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ - ГОСТИВАР И ЗА НЕЈЗИНОТО 

СЕДИШТЕ 

I 

Врз основа на извештаите за резултатите од из-
јаснувањето на осигурениците од подрачјето на Оп-
штината Гостивар по Предлогот за подрачјата што 
влегуваат во состав на одделните заедници на 
здравственото осигурување на работниците, односно 
здравственото осигурување на земјоделците и за 
седиштето на заедниците („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/71), се утврдува дека е основана Заед-
ницата на здравственото осигурување на работни-
ците — Гостивар, со седиште во Гостивар, во чиј 
состав влегуваат осигурениците од подрачјето на 
Општината Гостивар. 

И 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 09-111/1 
3 октомври 1973 година 

СкопЈе 
Претседател, 

Томе Дракулевски, с. р. 

Врз основа на член 34 став 1 од Статутот ,на 
Сојузот на заедниците на здравственото осигурува-
ње на работниците на Македонија („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 28/73), а во врска со ставот 3 од 
истиот член, Советот на Сојузот на заедниците на 
здравственото осигурување на работниците на Ма-
кедонија, на седницата од 3 октомври 1973 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОВЕРУВАЊЕ ВРШЕЊЕТО НА СТРУЧНИ-
ТЕ, ФИНАНСИСКИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 
РАБОТИ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА НА СТРУЧНАТА 
СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕ-

ДОНИЈА 

I 

До основање на стручна служба на Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување на ра-
ботниците на Македонија, вршењето на стручните, 
финансиските и административните работи на Со-
јузот на заедниците на здравственото осигурување 
на работниците на Македонија се доверува на 
Стручната служба на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, 

Оваа одлука влегува во сила и ќе се приме-
нува наредниот ден по објавувањето во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 09-196/1 
3 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Томе Дракулевски, с. р. 

СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

^ Врз основа на член 20 точка 15 од Статутот на 
Сојузот на заедниците на здравственото осигуру-
вање на земјоделците на Македонија („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 28/73), Советот на Сојузот на за-
едниците на здравственото осигурување на земјо-
делците на Македонија, на седницата одржана на 
18 октомври 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - СТРУМИЦА И ЗА НЕЈЗИ-

НОТО СЕДИШТЕ 

I 

Врз основа на извештаите за резултатите од 
изјаснувањето на осигурениците-земјоделци од под-
рачјето на општините Струмица и Валандово по 
Предлогот за подрачјата што влегуваат во состав 
на одделните заедници на здравственото осигуру-
вање на работниците односно здравственото осигу-
рување на земјоделците и за седиштето на заедни-
ците („Службен весник на СРМ" бр. 38/71), се утвр-
дува дека е основана Заедница на здравственото 
осигурување на земјоделците — Струмица, со седи-
ште во Струмица, во чиј состав влегуваат осигуре-
ниците-земјоделци од подрачјата на општините 
Струмица и Валандово. 

II 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Број 09-63/1 
18 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Димче Матраковски, с. р. 
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Врз основа на член 20 точка 35 од Статутот на 
Сојузот на заедниците на здравственото осигуру-
вање на земјоделците на Македонија („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 28/73), Советот на Сојузот на за-
едниците на здравственото осигурување на земјо-
делците на Македонија, на седницата одржана на 
18 октомври 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ-ЗЕМЈО-
ДЕЛЦИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА СВЕ-
ТИ НИКОЛЕ ВО СОСТАВ НА ЗАЕДНИЦАТА НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ - ТИТОВ ВЕЛЕС 

I 

Врз основа на извештаите за резултатите од из-
јаснувањето на осигурениците-земјоделци од под-
рачјето на Општината Свети Николе по Предлогот 
за подрачјата што влегуваат во состав на одделни 
заедници на здравственото осигурување на работ-
ниците, односно здравственото осигурување на зем-
јоделците и за седиштата на заедниците се утврду-
ва дека осигурениците-земјоделци од подрачјето на 
Општината Свети Николе влегуваат во осостав на 
Заедницата на здравственото осигурување на зем-
јоделците — Титов Велес. 

И 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Број 09-64/1 
18 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Димче Матраковски, с. р. 

Врз основа на член 20 точка 15 од Статутот на 
Сојузот на заедниците на здравственото осигуру-
вање на земјоделците на Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 28/73), Советот на Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување на зем-
јоделците на Македонија, на седницата одржана на 
18 октомври 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМ-
ЈОДЕЛЦИТЕ - ГОСТИВАР И ЗА НЕЈЗИНОТО 

СЕДИШТЕ 

I 

Врз основа на извештаите за резултатите од 
изјаснувањето на осигурениците-земјоделци од под-
рачјето на Општината Гостивар по Предлогот за 
подрачјата што влегуваат во состав на одделните 
заедници на здравственото осигурување на работ-
ниците, односно здравственото осигурување на зем-
јоделците и за седиштата на заедниците („Службен 
весник на СРМ" бр. 38/71), се утврдува дека е ос-
нована Заедница на здравственото осигурување на 
земјоделците — Гостивар со седиште во Гостивар 
во чиј состав влегуваат осигурениците-земјоделци 
од подрачјето на Општината Гостивар, 

И 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

Број 09-65/1 
18 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател, 

Димче Матраковски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ -

' КУМАНОВО 

Врз основа на член 36 од Законот за здравстве-
ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и член 68 од Статутот на 
Заедницата на здравственото осигурување на зем-
јоделците — Куманово („Службен весник на СРМ" 
бр. 4/73), Собранието на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на земјоделците — Куманово, на 
седницата одржана на 15 октомври 1973 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУ-
РЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 

Член 1 

Со оваа одлука се определуваат видовите на 
здравствените услуги при чие користење осигуре-
ните лица на Заедницата на здравственото осигу-
рување на земјоделците — Куманово задолжително 
учествуваат во поднесувањето на трошоците, какс 
и височината на тоа учество. 

Член 2 

Осигурените лица од претходниот член не уче-
ствуваат во трошоците при користењето на здрав-
ствените услуги кои имаат карактер на задолжи-
телни видови на здравствена заштита (член 30 од 
Законот за здравственото осигурување и задолжи-
телните видови на здравствената заштита на насе-
лението). 

Член 3 

Осигурените лица учествуваат во вредноста на 
здравствената услуга и тоа: 

1. за амбулантно-поликлинички прегледи и ус-
луги (општи и специјалистички) — 50% од вредно-
ста на услугата; 

2. за лекување во стационарни здравствени ра-
ботни организации — 50% од вкупните трошоци на 
услугата; 

3. за користење на превоз со брза помош во ит-
ни медицински оправдани случаи — 50% од вред-
носта на услугата; 

4. за користење на лекови и санитетски мате-
ријал во амбулантно-поликлиничкото лекување ко-
га истите не се пресметани во цената на услугата 
— 50% од вредноста на лековите и санитетскиот 
материјал; 

5. за незадолжителни вакцинации — 50% од це-
ната на услугата; 

6. за лекување, пломбирање и вадење на заби — 
50% од цената на услугата за осигурени лица на 15 
годишна возраст во колку не се редовни ученици 
или студенти; 

7. за амбулантно-поликлиничко и стационарно 
лекување (став 1 точка 1 и 2 од овој член) на ре-
довни ученици над 15 годишна возраст и студенти 
до крајот на пропишаното редовно школување — 
20% од вредноста на услугата; 
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8. за здравствени услуги укажани со цел за ес-
тетска корекција на одделни органи или делови на 
телото и хируршки корекции на вродени недоста-
тоци и деформитети — 50 % од вредноста на услу-
гата; и 

9. за извршени абортуси кога постои апсолутна 
медицинска индикација — 50% од вредноста на ус-
лугата. 

Член 4 

Осигурените лица предвиденото учество во тро-
шоците на користењето на здравствените услуги по 
претходниот член го плаќаат на здравствената ра-
ботна организација што ја извршила услугата. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила по нејзиното до-
несување и објавување во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 октомври 1973 го-
дина. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - КУМАНОВО 

Бр. 03-3284/1 
15 октомври 1973 година Претседател, 

Куманово Душан Димовски, с. р. 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Љиљана Трифунова Колевска од Битола, ул. 
„Јорго Османо" бр. 20, поднесе тужба до овој суд 
за развод на брак, против Петар Колевски од Би-
тола, сега со непознато место на живеење. Бидејќи 
тужениот е во неизвесност, се поканува во рок од 
30 дена од објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на СРМ" да се јави во овој суд или да 
определи свој застапник. Во противно ќе му биде 
определен застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 703/73. 
(148) 

Трајана Божиновска од село Горно Агларци, 
Битолско, поднесе тужба до овој суд за развод на 
брак, против Боне Божиновски од село Трап, сега 
во Австралија, со непознато место на живеење. 
Бидејќи тужениот е во неизвесност, се поканува во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
,.Службен весник на СРМ", да се јави во овој суд 
или да определи свој застапник. Во противно ќе 
му биде определен застапник по службена долж-
ност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 545/73. 
(150) 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителката Биљана Тасиќ од село 
Пожаране, Гостиварско, застапувана од нејзината 
законска застапничка Верица Тасиќ од истото се-
ло, против тужениот Мите Каранфиловски, со не-
познато место на живеење, за. утврдување на очин-
ство. 

Се повикува тужениот Мите Каранфиловски 
да се јави во судот или да ја соопшти својата ад-
реса во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас. Во противно ќе му се определи старател кој 
ќе го застапува до окончување на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1617/73. 

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителката Ол-
гица Игевска од село Дреновци, против тужениот 
Цветко Игевски, сега со непознато место на ж и -
веење. 

Се повикува тужениот Цветко Игевски, во рок 
од 30 дена да се јави во судот или да ја достави 
својата сегашна адреса. Во колку во определениот 
рок од 30 дена не се јави или не ја достави сво-
јата точна адреса, ќе му биде поставен старател, 
кој ќе го застапува во спорот за развод на брак. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1394/73. 
^ ^ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителката Коневска Загорка од 
Македонски Брод, против тужениот Коневски Ата-
нас, со непознато место на живеење, за развод на 
брак. 

Се повикува тужениот Коневски Атанас да се 
јави во судот или да ја достави својата адреса во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во 
противно ќе му се определи старател кој ќе го за-
стапува до окончување на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 3417/72. 
(1511/ 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. XII. 1972 година, рег. бр. 146/55, книга I е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на „Идни-
на" — експорт-импорт — индустрија на конфек-
циски, галантериски, трикотажни производи и тр-
говија на големо и мало — Битола, уште со според-
ната дејност вршење на транспорт на своите произ-
води и набавена стока. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката на работничкиот совет на Индустријата 
„Иднина" - Битола, број 02-2046/1 од 31. X. 1972 
година и уверението од Одделението за инспекци-
ски работи на Собранието на општината Битола, 
број 04-4271/1 од 1. XII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 344/72 година. (94) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1361, страна 132, книга VII е запишано 
следното: Дејноста внатрешен промет на Здруже-
ното претпријатие на дрвната индустрија и шу-
марство за производство, внатрешен промет на ма-
ло и големо „Македонија дрво" — увоз-извоз — 
Скопје, согласно со одлуката на централниот ра-
ботнички совет, од одржаната седница на 31. III. 
1972 година се проширува и со: намештај, граде-
жен материјал, огревно дрво и јаглен, опрема — 
стабилни и рачни машини за шумарството и дрвната 
индустрија, оков и алат за градежна столарија и 
намештај, репроматеријал, амбалажа од сите видови, 
санитарни и инсталациони материјали, бои, лакови, 
хемикалии и прибор, сите видови ѕидни тапети, 
електротехнички материјал, моторни возила, ре-
зервни делови и прибор, железарска и метална 
стока, производи од гума, каучук и пластични ма-
си, јажарска стока, каделни и јутени производи, 
стакло и керамичка стока, галантериска стока, ко-
жа, кожни производи и чевли, радио-апарати, му-
зички инструменти и прибор, текстил, куса и пле-
тена стока и конфекција, сите видови теписи и те-
писони, сите видови мебел штоф, апарати за дома-
ќинството (фрижидери, сите видови печки, бојлери, 
правосмукалки и др.). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 521/72 од 11, I, 1973 година, (114) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1392, страна 317, книга VII е запишано 
следното: На досегашниот в. д. директор на Основ-
ната организација на здружен труд, со својство на 
правно лице „Земпромет" — Скопје, улица „250" 
број 39, на Производното трговско претпријатие на 
големо и мало „Тромеѓа" — Скопје, Тасевски Арсо 
Пеце, му престанува правото за потпишување, би-
дејќи е разрешен од должност со одлуката на ра-
ботната заедница на „Земпромет" — Скопје, број 
190 од 15.ХИ. 1972 година. 

За в. д. директор на споменатата организација 
со одлуката на работната заедница на „Земпромет" 
— Скопје, број 190 од 15. XII. 1972 година е назна-
чен Врбовски Крсто, кој истата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето, сметано од 15. XII. 1972 година. 

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

бр. 1078/72 од 19. I. 1973 година. (115)^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1392, страна 317, книга VII е запишано 
следното: Дејноста на Основната организација на 
здружен труд, со својство на правно лице „Зем-
промет" — Скопје, ул. „250" број 39 на Производ-
ното трговско претпријатие на големо и мало „Тро-
меѓа" — Скопје, согласно со одлуката на работ-
ничкиот совет на „Земпромет" — Скопје број 209 
од 18. XII. 1972 година, од одржаната седница на 
14. XI. 1972 година се проширува и со транспорт-
ни услуги и услуги со општа работна рака — уто-
вар-растовар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1086/72 од 19. I. 1973 година. (116)^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 178, страна 961, книга II е запишано след-
ното: Кон Трговското претпријатие на големо за 
промет со индустриско-прехранбени стоки „Вишеш-
ница" — Кавадарци, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Трговското претпријатие за 
промет со индустриски и земјоделски производи 
на големо и мало „Огрев" — Кавадарци, бр. 01-2345 
од 13. XII. 1972 година, одлуката бр. 01-2122 од 24. 
XI. 1972 година и одлуката број 01-2344 од 16. XII. 
1972 година, одлуката на работничкиот совет на 
Трговското претпријатие на големо за промет со 
индустриско-прехранбени стоки „Вишешница" -
Кавадарци, број 02-463 од 14. XII. 1972 година и 
одлуката на собирот на работните луѓе на „Ви-
шешница" — Кавадарци, број 02-447/1 од 6. XII. 
1972 година се присоединува Трговското претприја-
тие за промет со индустриски и земјоделски про-
изводи на големо и мало „Огрев" — Кавадарци. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 191, страна 509, книга I Тр-
говското претпријатие за промет со индустриски и 
земјоделски производи на големо и мало „Огрев" 
- Кавадарци, бидејќи се присоединува кон Тргов-
ското претпријатие на големо за промет со инду-
стриско-прехранбени стоки „Вишешница" — Кава-
дарци, согласно со горецитираните одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1105/72 од 22. I. 1973 година. (142)у 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 586, страна 551, книга III е запишано след-
ното: Претпријатието за изградба на Фабриката за 
уметнички копчиња и производи на модна бижуте-
рија „Дафина" — Кавадарци, улица „Ленинова" 
бб е конституирано на 28. XI. 1972 година, согласно 
со записникот од одржаната седница на работната 
заедница на 28. XI. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1082/72 од 15. I. 1973 година. (143), 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 586, страна 551, книга III е запишано след-
ното: Фирмата на Претпријатието за изградба на 
Фабриката за уметнички копчиња и производи на 
модна бижутерија „Дафина" — Кавадарци, ул. „Ле-
нинова" бб, согласно со одлуката на работната за-
едница од одржаната седница на 9. XI. 1972 година 
се менува и ќе гласи: Фабрика за модни копчиња 
и бижутерија „Дафина" — Кавадарци, улица „Ле-
нинова" бб. 

Дејноста на Фабриката за модни копчиња и 
бижутерија „Дафина" — Кавадарци, согласно со 
одлуката на работната заедница од 9. XI. 1972 го-
дина е производство на копчиња и бижутериски 
производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1083/72 од 15. I. 1973 година. (144) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 591, страна 593, книга III е запишано след-
ното: „Тиквеш-комерц" — трговско претпријатие 
за промет на големо и мало — Кавадарци, ул, 
„Маршал Тито" бр. 1, е конституирано на 16. I. 1973 
година од одржаната седница на собирот на работ-
ната заедница на споменатото претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 48 од 24. I. 1973 година. (145) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 963, страна 410, книга VII е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на „Југоту-
тун" — здружено претпријатие за производство, 
откуп, обработка, преработка и промет на тутун и 
тутунски производи — Скопје и тоа: Талески Петре 
Благоја, генерален директор, Киро Роглев, пом. ге-
нерален директор, Цане Маликовски, директор на 
СО застапство и реекспорт, Лазо Виларов, директор 
на сметководно-финансиски сектор и Краљо Алек-
совски, ш е ф на сметководството, во иднина ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, и новоназначениот потписник 
Арсо Милошевски, в. д. директор на СО на здру-
жен труд за промет со индустриски стоки, со од-
луката на работничкиот совет на Здруженото прет-
пријатие „Југотутун" — Скопје, од одржаната сед-
ница на 1. II. 1972 година. 

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

бр. 38 од 25. I. 1973 година. (147) .. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1604, страна 24, книга VIII е запишано след-
ното: Автомеханичкиот сервис — Скопје, со свој-
ство на правно лице, Момин поток, бб при Тргов-
ското земјоделско претпријатие на големо и мало 
„Македонија" — Скопје, согласно со одлуката на 
работната заедница на Механичкиот сервис, со 
својство на правно лице — Скопје, број 84 од 25. 
V. 1972 година и одлуката на работничкиот совет 
на Трговското земјоделско претпријатие на големо 
и мало „Македонија" — Скопје, број 141 од 12. I. 
1973 година, се издвојува од означеното претпри-
јатие во самостојно претпријатие и ќе работи под 
фирма: „Автопретпријатие „Прогрес" — Скопје, 
Момин Поток бб. Предмет на работењето на прет-
пријатието е поправка на моторни возила. 

Претпријатието е основано со издвојување на 
Автомеханичкиот сервис — Скопје, Момин По-
ток бб, со својство на правно лице, од Трговското 
земјоделско претпријатие на големо и мало „Ма-
кедонија" — Скопје, согласно со горенаведените 
одлуки. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето, Панче 
Кусевски, в. д. директор, 
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Обврската пред банката е со еден потпис. 
Конституирањето на Автопретпријатието „Про-

грес" — Скопје ќе се изврши во рок од 30 дена по 
впишувањето на актот за основање. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 1221, страна 659, книга VI Ав-
томеханичкиот сервис — Скопје, Момин Поток 
бб, на Трговското земјоделско претпријатие на го-
лемо и мало „Македонија" — Скопје, поради из-
двојување во самостојно претпријатие, согласно со 
горенаведените одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 40 од 26. I. 1973 година. (150) 

О 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1428, страна 613, книга VI е запишано след-
ното: Деловната единица — Филијала — Скопје, 
ул. „256" бб ( VIII колосек) на „Технопромет" — 
експорт-импорт — Белград, се преселува од улица 
„256" бб (VIII колосек), на улица „Караорман" 
број 35. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 56 од 29. I. 1973 година. (152) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 491, страна 1382, книга I е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Занаетчиско-
то претпријатие „Метал" — Скопје, Шекеров Со-
тир Коста, в. д. директор, му престанува правото 
за потпишување, бидејќи е разрешен од должност 
со решението број 2/73 од 3. I. 1973 година. 

За директор на Занаетчиското претпријатие 
„Метал" — Скопје, со одлуката на работничкиот 
совет број 1 од 3. I. 1973 година од одржаната сед-
ница на 27. XII. 1972 година е назначен Гавроски 
Бранислав, кој' во иднина истото ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со стариот регистриран потписник Слобо-
данка Боцева, книговодител, сметано од 17. I 1973 
година. 

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

бр. 47 од 24. I. 1973 година. (154) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1590, страна 434, книга VII е запишано след-
ното: Трговското претпријатие на големо и мало 
„Личанка" — Скопје, Деловен центар, Бутел II, 
барака 13 е конституирано на 27. XI. 1972 година 
согласно со изводот од записникот број 1591 од 25. 
XII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1056/72 од 15. I. 1973 година. (155), 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. XI. 1972 година, рег. бр. 387, реден број 3 е за-
пишана под фирма: Трговско претпријатие на го-
лемо и мало „Нова Трговија" — Кратово — Коло-
нијална продавница, со седиште во село Добрево 
(општина Пробиштип). 

Продавницата ќе ги врши следните дејности: 
— трговија со прехранбени артикли и пред-

мети за куќни потреби, млеко и млечни производи, 
месни производи, електрични материјали, брашно, 
тутунски преработки и кибрит. 

Раководител на продавницата е Драган Јовчев. 
Продавницата е основана со одлуката на ра-

ботничкиот совет на Трговското претпријатие на 
големо и мало „Нова трговија" — Кратово, број 
02-116 од 29. И. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
253/73. (166) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. XI. 1972 година, страна 387, реден број 4 е запи-
шана под фирма: Трговско претпријатие на голе-
мо и мало „Нова трговија" — Кратово, Колонијал-
на продавница, со седиште во Пробиштип. 

Продавницата ќе ги врши следните дејности: 
— трговија со прехранбени артикли и пред-

мети за куќни потреби, млеко и млечни производи, 
месни производи, електрични материјали, брашно, 
тутунски преработки и кибрит. 

Раководител на продавницата е Глигор Јакимов. 
Продавницата е во состав на Трговското прет-

пријатие на големо и мало „Нова трговија" — Кра-
тово, основана со одлуката на работничкиот совет 
на претпријатието, број 02-119 од 14. X. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
254/72. (167) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. XI. 1972 година, рег. бр. 389, реден број 1 е за-
пишана под фирма: Индустрија за гумени произ-
води „Тигар" — Пирот, Продавница со седиште во 
Кочани, ул. „29 Ноември" број 17. 

Продавницата ќе ги врши следните дејности: 
— продажба, на мало, на надворешни и внат-

решни автогуми, гумени и гумотекстилни чевли, 
гумена техничка стока и гумени топки, пенливи 
гуми и мебел и други производи од гума, произве-
дени од индустријата „Тигар" — Пирот, како и 
продажба на мало, на гумени, гумотекстилни, кож-
ни и пластични чевли од други производители, по-
ради дополнување на сопствениот асортиман. 

Раководител на продавницата е Радован Гера-
симов. 

Продавницата е во состав на Индустријата за 
гумени производи „Тигар" — Пирот, основана со 
одлуката на работничкиот совет од 4. XI. 1971 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
184/72. (170) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1591, страна 479, книга VII е запишано 
следното: Досегашниот в. д. директор на Трговско-
то претпријатие на големо и мало „Макоплод" — 
Скопје, Азем Мехмети, со решението број 01-1131/1 
од 14. XII. 1972 година, е назначен за директор и 
како таков во иднина ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува претпријатието, во границите, на ов-
ластувањето, сметано од 20. XII. 1972 година. 

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

бр. 1092/72 од 12. I. 1973 година. (156) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
7. XII. 1972 година, рег. бр. 39, книга II е запишано 
под фирма: Претпријатие за експлоатација на ба-
карна руда, производство на бакар и бакарни про-
изводи „Бучим" во изградба — Радовиш, улица 
„Маршал Тито" бр. 14. 

Претпријатието ќе врши експлоатација на ба-
карна руда и производство на бакар и бакарни 
производи од рудникот за бакар „Бучим" — Радо-
вишко. 

В. д. директор на претпријатието е Томе Здрав-
ковски, рударски инженер. 

Претпријатието е основано со решението на 
Собранието на општината Радовиш, бр. 02-1328 од 
6. VII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
289/72. (171) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. XII. 1972 година, рег. бр. 38, реден број 22 е за-
пишана под фирма: Занаетчиско услужно произ-
водно претпријатие „Иднина" — Струмица, Слат-
карска продавница „Кармен", со седиште во Стру-
мица, плоштад „Борис Кидрич". 

Продавницата ќе врши промет, на мало, на 
производи на база на шеќер и какао, сувомесни 
производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
тутунски преработки и ќибрит, разни печива, мле-
ко и млечни производи, кафе и ча ј и други пре-
хранбени стоки. 

Раководител на продавницата е Деса Лаза-
рова. 

Продавницата е во состав на Занаетчиското ус-
лужно производно претпријатие „Иднина" — Стру-
мица, основана со одлуката на работничкиот совет 
број 01-843/2 од 24. XI. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
283/72. (173) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот настопанските организации, на 
6. XI. 1972 година, страна 409, реден број 37 е за-
пишано следното: Колонијалната продавница, со 
седиште во Блатец, Кочанско, во состав на Мешо-
витото трговско претпријатие, на големо „Снабди^ 
тел" од Штип се брише од регистарот поради не-
рентабилно работење, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Снабдител" — Штип, број 
02-73 од 28. VI. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
248/72. (191) , 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. XI. 1972 година, страна 16, реден број 8, книга 
II е запишано под фирма: „Агромеханика" — прет-
пријатие за снабдување на земјоделието на големо 
и мало — Скопје, Самостојна организација „Агро-
промет" — Струмица, Продавница број 3, со седи-
ште во Ново Село, Струмичко. 

Продавницата ќе врши промет, на мало, со уре-
ди за домаќинството, радиоапарати, телевизори, 
грамофони, обични и електрични, магнетофони и 
грамофонски плочи, електро-инсталационен мате-
ријал и делови, санитарии од сите видови, авто-
гума делови за моторни возила и масла за под-
мачкување од сите видови и електричен материјал. 

Раководител на продавницата е Љупчо Јаков. 
Продавницата е во состав на „Агромеханика" 

— претпријатие за снабдување на земјоделието на 
големо и мало — Скопје, Самостојна организација 
„Агропромет" — Струмица, основана со одлуката 
на работничкиот совет број 02-5005/1 од 25. IX. 1972 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
247/72. (177) 

и 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. XII. 1972 година, рег. бр. 225, книга I, реден 
број 3 е запишано следното: Установата за при-
кажување на филмови кино „Напредок", со седи-
ште во Кратово, се присоединува кон Претприја-
тието за прикажување на филмови кино „Култу-
ра" — Штип. 

Присоединувањето е извршено врз основа на 
одлуката на работната заедница на Претпријатието 
за прикажување филмови кино „Култура" — Штип, 
број 149 од 23. XI. 1972 година и одлуката на ра-
ботната заедница на Установата за прикажување 
филмови кино „Напредок" — Кратово, бр. 88 од 7. 
X. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
290/72. (189)у 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. XI. 1972 година, рег. бр. 303, реден број 2 е за-
пишано следното: Досегашниот раководител на 
Продавницата број 22 — Виница, на Индустријата 
на текстилна, кожна и крзнарска конфекција — 
Битола, Борис Лазаревски е разрешен од должност. 
За раководител е назначена Ѕвезда Павлова. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на одлуката на работничкиот совет на Инду-
стријата, број 02-1804/1 од 14. IX. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
239/72, (190) X 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. XI. 1972 година, рег. бр. 10, реден број 2 е запи-
шано следното: Продавницата со седиште во Стру-
мица, ул. „Боро Џони" број 1, на „Ангропромет" — 
трговско претпријатие на големо и мало од Скопје, 
се брише од регистарот на стопанските организа-
ции. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
243/72. (192) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. XI. 1972 година, рег. бр. 37, книга II, реден број 
22 е запишано следното: Колонијалната продавница 
од Струмица, ул. „Дрвар" бб, во состав на Тргов-
ското претпријатие на големо и мало „Гранап" од 
Струмица се брише од регистарот поради преста-
нок со работа, согласно со одлуката на работнич-
киот совет на претпријатието, број 02-3379/1 од 8. 
IX. 1972 година 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 218/72. (193) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. XI. 1972 година, на страна 37, книга II, реден 
број 21 е запишано следното: Сервисната работил-
ница од Струмица, ул. „Борис Кидрич" број 12 во 
состав на Трговското претпријатие на големо и 
мало „Гранап" — Струмица се брише од региста-
рот, поради престанок со работа, согласно со од-
луката на работничкиот совет на претпријатието, 
број 02-3926/1 од 16. X. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
262/72. (194) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1213, страна 1123, книга V е запишано след-
ното: Фирмата на „Триглав" — занаетчиско ус-
лужно претпријатие — Скопје, согласно со одлу-
ката на работната заедница од одржаната седница 
на 19. XII. 1972 година се менува и гласи: Занает-
чиско услужно претпријатие „Керамика" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 26 од 29. I. 1973 година. (198) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1606, страна 28, книга VIII е запишан до-
говорот на деловното здружување со следните по-
датоци: 

Договорни страни: „Пролетер" — претпријатие 
за превоз на патници и стока — Скопје, „Транскоп" 
— претпријатие за меѓународен транспорт и шпе-
диција — Скопје, „Пелагонија-турист" — автоту-
ристичко претпријатие — Прилеп и „Радика" — ав-
тотуристичко претпријатие за превоз на патници и 
стока — Гостивар. 

Фирмата на организацијата на деловното здру-
жување е: Деловно биро, 
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Назив (фирма) и седиште на организацијата на 
деловното здружување: „Македонија експрес", со 
седиште во Скопје, во просториите на меѓумесната 
автобуска станица, на улица „516". Деловното биро 
ќе врши работи од заеднички интерес: ^ о п е р а т и в -
но ра,ботење кое го опфаќа претежниот дел на ав-
тобуските линии на зедничката мрежа, вклучувај-
ќи ги сите линии преку 10 километри кои се по-
клопуваат на трасите, работите сврзани со нивната 
работа, усогласување на возните редови, цените, 
техничките услуги, контролата, прибирање и рас-
поделба на приходите. 

Начин на истапување во правниот промет на 
организацијата на деловното здружување во ра-
ботите од заеднички интерес: Деловното биро ќе 
работи во свое име, по овластување на Деловниот 
одбор а за сметка на кооперантите-основачи. 

Гаранција на договорните страни за обврските 
на деловното здружување: За основање на Делов-
ното биро договарачите се обврзуваат веднаш по 
отворањето на жиро-сметката на Деловното биро, 
да уплатат почетни средства солидарно во износ 
од 50.000,00 нови динари. 

Износ односно вредност на средствата што до-
говорните страни ги здружуваат во организацијата 
на деловното здружување: 50.000,00 нови динари. 

Траење на договорот за деловно здружување 
(на одредено време, со одредено време на траење 
или за вршење на заедничка работа): Договорот се 
заклучува со рок на траење најмалку 5 (пет) го-
дини. Договорот може да се откаже од секој дого-
ворувач со отказен рок по писмен пат на 15 (пет-
наесет) месеци и тоа најмалку 3 (три) месеци пред 
денот на редовното годишно ускладување на воз-
ните редови, но не пред истекот на 45 месеци. До-
колку не се откаже овој договор истиот продол-
жува за наредните 5 години. 

Деловното биро ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Јордановски Благоја, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Конституирањето на Деловното биро ќе се из-

врши во рок од 30 (триесет) дена. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 21 од 25. I. 1973 година. (199) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
11. XII. 1972 година, рег. бр. 117/55, книга III е за-
пишано следното: Продавницата број 39 во Охрид, 
на Трговското претпријатие „Охридски магазин" — 
Охрид, престана со својата работа и се брише од 
регистарот на стопанските организации, кој го води 
овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Трговското прет-
пријатие „Охридски магазин" — Охрид, број 02-1657 
од 12. VIII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 343/72. (216) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. XII. 1972 година, рег. бр. 7/58, книга III е за-
пишано следното: Одморалиштето во Охрид, на 
Рудници за олово и цинк „Злетово" — Пробиштип, 
престана со својата работа и се брише од реги-
старот на стопанските организации, кој го води 
овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Рудниците за олово 
и цинк „Злетово" — Пробиштип, број 03-3690/1 од 
8. XII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 349/72. (217) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. XII. 1972 година, рег. бр. 104/55, книга III е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Тргов-
ската самостојна организација на здружен труд, со 
својство на правно лице „Матекс" — Охрид, на 
Индустријата „Зора" — Охрид, и гласи: Трговска 
самостојна организација на здружен труд, со свој-
ство на правно лице „Матекс" — Охрид, на „Отекс" 
— текстилна индустрија — експорт-импорт — Ох-
рид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 342/72. (213) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. XII. 1972 година, рег ,бр. 185/55, книга I е за-
пишано следното: И престанува овластувањето за 
потпишување на Поповска Милева, в. д. шеф на 
сметководството на Фабриката за бонбони, чоко-
лада и кекси „Прогрес" — Битола. 

Се овластува Цветан Силјановски, раководител 
на сметководството, покрај досегашните потписни-
ци Горѓи Тортевски,, директор и Кирил Мицевски, 
технички раководител, да ја потпишува фабриката. 
Потписите важат колективно по два потписа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 354/72. (213) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. XII. 1972 година, рег. бр. 203/55, книга I е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Здру-
женото претпријатие „Југо-тутун" — Скопје — Ор-
ганизација во состав за производство и обработка 
на тутун — Битола, уште со производство на крун-
ски и навојни затворачи т. е. за метална амбалажа. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет на Организацијата во 
состав за производство и обработка на тутун — Би-
тола на „Југо-тутун" — здружено претпријатие — 
Скопје, број 02-800/1 од 2. VI. 1971 година и реше-
нието на Републичкиот санитарен инспекторат — 
Скопје, број 09-02-368/2/71 од 15. XII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 110/72. (214) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29 XII. 1972 година, рег. бр. 22/72, книга II е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Основ-
ната организација на здружен труд „Охридско 
Езеро" — Охрид, на Претпријатието за стопанису-
вање со води „Водостопанство" — Скопје, уште со: 
регулација на реки и порои, пошумување, произ-
водство на посадочен шумски материјал и експлоа-
тација на пошумените површини, изработка на тех-
ничка документација за свои водостопански об-
јекти, користење на минерални суровини (камен, 
песок и чакал) од заштитните водостопански об-
јекти (реки и порои), превоз на стоки и материјал 

,,за свои потреби и потребите на трети лица, одгле-
дување, тов и лов на риба во акумулациите што 
се основни средства на организацијата. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на ООЗТ „Охридско 
Езеро" - Охрид, број 01-230/1 од 22. IX. 1972 го-
дина и решението на Одделението за инспекциски 
служби на Собранието на општината Охрид, број 
04-3417/1 од 23. XI. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 353/72. (219) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. XII. 1972 година, рег. бр. 117/55, книга III е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата во село Лескоец, Охридско, на Тргов-
ското претпријатие „Охридски магазин" — Охрид, 
уште со промет со градежни материјали. 
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Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Трговското прет-
пријатие „Охридски магазин" — Охрид, бр. 02-740/71 
"од 8. XII. 1972 година и решението на Пазарната 
инспекција на Собранието на општината Охрид, 
Уп. бр. 04-7041 од 13. XII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 357/72. (220)/ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 376, страна 433, книга II е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата во Гостивар, ул. „Борис 
Кидрич" бб, на Дрвно-производното претпријатие 
„Марко Шавриќ" — Загреб, согласно со одлуката 
на работничкиот совет на Дрвно-производното прет-
пријатие „Марко Шавриќ" — Загреб, од одржаната 
седница на 19. X. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 50 од 29. I. 1973 година. (214) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 857, страна 455, книга VII е запишано след-
ното: На досегашниот в. д. директор на Деловната 
единица во Куманово, на Комерцијално-инвести-
ционата банка — Скопје, Теодосиевски Методи, му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решен од должност со одлуката на советот на ра-
ботната заедница на Комерцијално-инвестиционата 
банка — Скопје — Филијала во Куманово, број 
592/1-1 од 26. X. 1972 година. 

За директор на Деловната единица во Кума-
ново на Комерцијално-инвестиционата банка — 
Скопје е назначен со решението број 11730/020 на 
Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје 
Бранко Стојановски, кој во иднина истата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, сметано од 9. XI. 1972 година. 

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

бр. 1008/72 од 31. I. 1973 година. (245) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 228, страна 761, книга I е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Занаетчиската 
столарска задруга „Напредок" — Куманово, Вла-
димир Јорданов Димитриевски, му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од долж-
ност со одлуката на работничкиот совет, бр. 02-240/1 
од 25. IX. 1972 година. 

За директор на задругата со горенаведената од-
лука е назначен Иванов Иван Кирил, кој истата 
во иднина ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето, сметано од 
9. I. 1973 година. 

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

бр. 18 од 6. II. 1973 година. (246) / 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 77, страна 469, книга I Уго-
стителскиот дуќан „Добра Вода" — Македонски 
Брод, нова населба, бидејќи се присоединува кон 
Земјоделско-индустрискиот комбинат „Прилеп" — 
Прилеп — Самостојна работна организација на 
здружен труд, со својство на правно лице — Погон 
во Македонски Брод, согласно со горенаведените 
одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 12 од 31. I. 1973 година. (247) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 565, страна 329, книга III е запишано след-
ното: На досегашниот раководител на Организаци-
јата на здружен труд, со својство на правно лице 
— Претставништво во Кавадарци на Претпријатие-
то за оправка на моторни возила, земјоделски ма-
шини и промет со резервни делови „Агроремонт" 
— Струмица, Бојковски Бојко, му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од долж-
ност со решението бр. 1131 од 29. IX. 1972 година. 

За нов раководител на Организацијата на здру-
жен труд, со својство на правно лице — Претстав-
ништво — Кавадарци, ул. „Гуро Ѓоновиќ" број 39, 
на Претпријатието за оправка на моторни возила, 
земјоделски машини и промет со резервни делови 
„Агроремонт" — Струмица, со одлуката на работ-
ната заедница број 1450 од 27. XI. 1972 година од 
одржаната седница на 24. XI. 1972 година е назна-
чен Грозданов Лазар, кој истата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овла-
стувањето, со старите регистрирани потписници 
Тренов Иван, Спасов Ванчо и Илов Божинов Бла-
жо, сметано од 26. XII. 1972 година. 

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

бр. 1108/72 од 31. I. 1973 година.. (249) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 912, страна 305, книга IV е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Претставни-
штвото во Скопје, ул. „Орце Николов" бб, на „Дал-
мација цемент" — предузеће далматинских творни-
ца цемента, цементних и азбестцементних произ-
вода — Солин, Коневски Александар, е разрешен 
од должност со решението број 45301 од 8. VI. 1971 
година на „Далмација цемент" — Солин и му пре-
станува правото за потпишување. 

За шеф на споменатото претставништво со ре-
шението број 45521 од 28. XI. 1972 година на „Дал-
мација цемент" — Солин е назначен Звонимир Ву-
келиќ, дипломиран инженер за градежништво, кој 
во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето, сметано од 
26. I. 1973 година. 

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

бр. 75 од 31. I. 1973 година. (253) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1349, страна 299, книга VI е запишано след-
ното: Кон Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Прилеп" од Прилеп — Самостојна работна орга-
низација на здружен труд, со својство на правно 
лице — Погон во Македонски Брод, согласно со 
одлуката на работната заедница на Угостителскиот 
дуќан „Добра Вода" — Македонски Брод, нова на-
селба, број 87 од 16. VIII. 1970 година и одлуката 
на Деловниот одбор на Земјоделско-индустрискиот 
комбинат „Прилеп" од Прилеп — Погон во Маке-
донски Брод број 02-376 од 1. VIII. 1970 година се 
присоединува Угостителскиот дуќан „Добра Вода" 
— Македонски Брод, нова населба. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1421, страна 593, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на Фабриката за 
пластични маси „Виолета" — Скопје, инженер Ко-
ста Панов, со одлуката на работничкиот совет на 
Фабриката, број 9 од 4. V. 1971 година од одржа-
ната седница на 3. IV. 1973 година е назначен за 
генерален директор и на оваа должност во иднина 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, сметано 
од 24. I. 1973 година. 

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

бр. 74 од 31. I. 1973 година. (254) 



14 ноември 1973 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 39 - Стр. 1111 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1600, страна 499, книга VII е запишана под 
фирма: Фабрика за чевли „Пеко" — Тржич — Ор-
ганизација на здружен труд, без својство на прав-
но лице — Продавница за чевли „Пеко" II во 
Скопје, ул. „106а" бр. 12. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на чевли. 

Продавницата е основана од Фабриката за че-
вли „Пеко" — Тржич, со одлуката на работничкиот 
совет, од одржаната седница на 30. V. 1972 година. 

Продавницата „Пеко" II во Скопје, на ул. „106а" 
бр. 12 ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, Јусуф Неџати, ра-
ководител. 

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

бр. 860 од 11. XII. 1972 година. (8) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 180, книга VII е запишана под 
фирма: „Центроколонијал" — увоз-извоз — Скопје 
— Организација на здружен труд, без својство на 
правно лице — Продавница во Скопје, населба Бу-
тел II, бившо „Златно буренце". Предмет на рабо-
тењето на продавницата е промет со колонијална 
и прехранбена стока. 

Продавницата е основана од „Центроколонијал" 
— Скопје, со одлуката на работничкиот совет од 
одржаната седница на 25. X. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Ангеле Ата-, 
насов. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1058 од 15. XII. 1972 година. (9) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. XI. 1972 година, рег. бр. 19/70, книга I е запи-
шана под фирма: Електромеханички сервис — Би-
тола, ул. „Иван Милутиновиќ" бр. 100, на Филија-
лата во Битола, на Деловното здружение „Агро Ма-
кедонија" — Скопје. Предмет на работењето на сер-
висот е вршење на електромеханички сервис на 
куќни и авто инсталации, индустриски постројки, 
винкловање на електромотори, динама и анласери, 
апарати за домаќинството, клима уреди, разладни 
уреди, водоводни и одводни инсталации, инстала-
ции за парно греење, браварски услуги, мрежи, 
далноводи до 35 КV, трафостаници и развојни 
постројки. 

Раководител на сервисот е Банчотов Михајло. 
Сервисот е основан од работничкиот совет на 

Филијалата во Битола, на Деловното здружение 
„Агро Македонија" — Скопје, бр. 04-02-1095/1 од 
16. XI. 1972 година. 

Сервисот ќе го потпишува истото лице што ја 
потпишува и филијалата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 338/72. (24) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. XI. 1972 година, рег. бр. 19/70, книга I е запи-
шано под фирма: Стовариште во Битола, ул. „Иван 
Милутиновиќ" бр. 100, на Филијалата во Битола, 
на Деловното здружение „Агро Македонија" — 
Скопје. Предмет на работењето на стовариштето е 
промет, на големо и мало, со следните артикли: 
репродукциони материјали, механизирани средства 
за земјоделството, сите видови на опрема, механи-
зација, транспортни и превозни средства, сите ви-
дови на резервни делови за опрема и механизаци-

ј а друмски моторни возила, делови, прибор и гуми 
за моторни возила во целост, земјоделски машини 
и алат во целост, опрема за градежништвото освен 
електро-опрема во целост, електро-опрема само на 
електрични машини, комплет апарати и уреди за 
заварување, климатски уреди и ладилници, елек-
трични-електронски инструменти, каблови и каб-
ловски прибор за Јака и слаба струја, производи 
од металопреработувачката и техничката стока, са-
мо производи од жица, кован челик од сите видо-
ви и за сите намени, прибор за потковање, прибор 
за кола, земјоделски алат, прибор и справи, гуме-
ни делови за прскалици за лозарство за калемење, 
метални цевки за разни инсталации, електрични 
материјали освен електрични машини, каблови и 
кабловски прибор, акумулатори и главински члан^ 
ци, справи за мерење, разладни и топлотни уреди, 
електрични пумпи, вентилатори, алати за аутоелек-
трика, жици и шипки за електроди и носачи на 
волфрам, молибден и други сијалици, радио и те-
левизиски цевки, електромоторни производи до 20 
КV, сите видови предмети за широка потрошувач-
ка и домашна потреба. 

В. д. раководител на стовариштето е Ангелко 
Насев. 

Стовариштето е основано од Деловното здру-
жение „Агро Македонија" — Скопје — Филијала 
во Битола, со одлуката на работничкиот совет бр. 
788/2 од 23. XII. 1971 година. 

Стовариштето ќе го потпишува истото лице што 
ја потпишува и филијалата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 75/72. (25) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. XI. 1972 година, рег. бр. 26/72, книга I е запи-
шана под фирма: Самопослужна продавница — ми-
нимаркет — Битола, ул. „Партизанска" бб, на Тр-
говското претпријатие „Инпрес" — Скопје. Пред-
мет на работењето на продавницата е промет со 
сите видови прехранбени продукти, предмети за оп-
шта употреба, електроуреди, сервиси и други сто-
ки за домашни потреби. 

Раководител на продавницата е Ивановски 
Христо. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие за промет со индустриски и прехранбени 
стоки „Инпрес" — Скопје со одлуката на работ-
ничкиот совет бр. 440/9855 од 14. X. 1971 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 218/72. (26) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. XI. 1972 година, рег. бр. 32/72, книга I е запи-
шано под фирма: Туристичко биро „Крушево" — 
Крушево. Предмет на работењето на бирото е вр-
шење агитација и пропаганда за развој на туриз-
мот; собирање на туристичко-боравишна такса; 
сместување на гости и туристи во приватни стано-
ви; организирање патувања во земјата и стран-
ство; продажба на сувенири, разгледници, цигари, 
таксени и судски марки и вредносници; сервис за 
пасоши и визи; продажба на возни билети за вна-
трешен и меѓународен сообраќај, билети за кушет 
и коли за спиење; менувачница на странска валу-
та; склучување хотелски аранжмани; кампување и 
кампинг плацеви; давање на спортски реквизити 
на ревер-скии и организирање настава по скијање; 
и укажување на други туристички услуги на го-
стите и туристите. 

Туристичкото биро е основано од Собранието 
на општината Крушево, со решението бр. 06-771/1 
од 13. VII. 1972 година. 

Туристичкото биро ќе го потпишуваат Благоја 
Наумоски, раководител и Наум Крстески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 311/72. (28) 



Стр. 1112 - Бр. 39 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 14 ноември 1973 

Советот на Филозофскиот факултет на Уни-
верзитетот Кирил и Методиј во Скопје, распи-
шува 

К О Н К У Р С 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историја на англискиот јазик; 

— за еден асистент по предметот старогрчки 
јазик; 

— за два асистента при Катедрата за историја 
на книжевностите на народите на СФРЈ; 

— за еден асистент при Катедрата за герман-
ски јазик и литература; 

— за еден асистент при Катедрата за психо-
логија. 

Пријавите таксирани со по 2 динари таксени 
марки, останатите документи и научни и стручни 
трудови (во колку има такви), по еден примерок 
од истите да се достават до архивата на Филозоф-
скиот факултет во Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од денот на обја-
вувањето во весникот „Нова Македонија". (1363) 

СОДРЖИНА 
Страна 

385. Одлука за начинот на формирање на 
малопродажни цени на свежото месо — 1097 

386. Решение за назначување помошник на 
републичкиот секретар за народна ^ ^ 
одбрана — — — — — — — — — 1098 

387. Решение за разрешување од должност 
потсекретар во Извршниот совет — — 1098 

388. Решение за разрешување од должност 
советник на републичкиот секретар за 
индустрија и трговија — — — — — 1098 

389. Решение за назначување советник на ре-
публичкиот секретар за здравство и со-
цијална политика — — — — — — 1098 

390. Решение за разрешување од должност 
главен инспектор на Републичкиот ру-
дарски инспекторат — — — — — — 1098 

391. Упатство за начинот на заверувањето на 
потписите, ракописите и преписите — — 1098 

392. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 32/73 од 26 септември 1973 година 1100 

393. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 53/72 од 26 септември 1973 година 1100 

Советот на Филозофскиот факултет на Уни-
верзитетот Кирил и Методиј во Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот латински јазик; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот теорија на литературата. 

Пријавите таксирани со по 2 динари таксени 
марки, останатите документи и научни и стручни 
трудови (во колку има такви), по еден примерок 
од истите да се достават до архивата на Филозоф-
скиот факултет во Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од денот на објаву-
вањето во весникот „Нова Македонија". (1395) 

Металната преработувачка и услужна работил-
ница „Метална" од Кичево, распишува 

К О Н К У Р С 
за поставување редовни работници на работните 

раководни места: 
1. директор, 
2. технички раководител, и 
3. раководител на сметководство. 
Услови: 
Под точка 1 — висока или виша наобразба од 

машинска струка, економска или правна со на ј -
малку 5 години практика во стопанска организа-
ција. Предимство има машинска струка. 

Под точка 2 — машински инженер, со најмал-
ку 3 години практика во претпријатие, од прв или 
втор степен завршен факултет. 

Под точка 3 — виша економска со три години 
да бил шеф на сметководство или средна економ-
ска со најмалку десет години стаж во сметковод-
ство, од кои 5 години да бил шеф на сметковод-
ство. 

Кандидатите да поседуваат морално-поЉтички 
и организациони способности. ^ 

Молбите се поднесуваат до горниот наслов во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на кон-
курсот. 

Личниот доход според правилникот за распре-
делба на личните доходи. 

Информации можат да се добијат на тел. 21-040. 
(1394) 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

137. Спогодба за промена на затечените цени 
за производите — преработките од мле-
ко во СР Македонја — — — — — 1101 

138. Спогодба за промена на затечените цени 
за производите од искористувањето на 
шумите (шумарство) во СР Македонија 1101 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

139. Одлука за утврдување основањето на 
За,едницата на здравственото осигурување 
на работниците — Струмица и за нејзи-
ното седиште — — — — — — — 1102 

140. Одлука за влегување на осигурениците-
работници од подрачјето на Општината 
Свети Николе во состав на Заедницата на 
здравственото осигурување на. работни-
ците — Титов Велес — — — — — — 1102 

141. Одлука за утврдување основањето на 
Заедницата на здравственото осигурува-
ње на работниците — Гостивар и за неј-
зиното седиште — — — — — — — 1103 

142. Одлука за доверување вршењето на 
стручните, финансиските и администра-
тивните работи на Сојузот на заедниците 
на здравственото осигурување на работ-
ниците на Македонија на Стручната 
служба на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија 1103 

143. Одлука за утврдување основањето на 
Заедницата на здравственото осигурува-
ње на земјоделците — Струмица и за 
нејзиното седиште — — — — — — 1103 

144. Одлука за влегување на осигурениците-
земјоделци од подрачјето на Општината 
Свети Николе во состав на Заедницата на 
здравственото осигурување на земјодел-
ците — Титов Велес — — — — — 1104 

145. Одлука, за утврдување основањето на 
Заедницата на здравственото осигурување 
на земјоделците — Гостивар и за нејзи-
ното седиште — — — — — — — 1104 

146. Одлука за височината на учеството на 
осигурените лица во трошоците за кори-
стење на здравствените услуги — — — 1104 

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

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


