
а СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Ш НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 22 мај 1967 
С к о п ј е 

Број 20 Год. ХХШ 

Претплатата за 1967 год. изнесува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 0 80 
(80) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16. 

172. 
Врз основа на член 152 став' 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАДИО-

СООБРАЌАЈОТ 

Се прогласува Законот за радио-сообраќајот 
што Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија го донесе на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 5 мај 1967 година и на седницата 
на Стопанскиот собор одржана на 5 мај 1967 година. 

У. бр. 01-29/67 
6 мај 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА РАДИО-СООБРАЌАЈОТ 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Работите во областа на радио-сообраќајот се 

вршат според одредбите на Основниот закон за ра-
дио-сообраќај (Основен закон) и одредбите на овој 
закон. 

II. РЕПУБЛИЧКИ ОРГАН ЗА РАБОТИ НА 
РАДИО-СООБРАЌАЈОТ 

Член 2 
Работите во областа на радио-сообраќајот што 

според Основниот закон се утврдени како надлеж-
ност на органите на управата во републиката ги 
врши Републичкиот секретаријат за индустрија и 
трговија. 

Републичкиот секретаријат за индустрија и тр-
говија може да врши радио-мерење во областа на 
радио-сообраќајот и барање од одделни државни 
органи, работни или други организации. 

III. ОТКРИВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
РАДИО ПРЕЧКИ 

Член 3 
Електричните и други апарати, како и уредите 

и постројките што произведуваат електрични зраче-
ња што им создаваат пречки на радио-дифузните 
приемници во приемот на радио-дифузните емисии 
(штетни зрачења) мораат да бидат снабдени со на-
прави или склопови што ги отстрануваат штетните 

значења или ги сведуваат на мера пропишана во 
југословенскиот стандард за радио-пречките. 

Електричните и други апарати, уреди и по-
стројките што произведуваат штетни зрачења мо-
раат да се снабдат со направи или склопови за от-
странување или сведување на штетните зрачења на 
пропишана мерка уште во нивното производство 
односно изградба. Производителите односно изве-
дувачите на изградбата на овие апарати, уреди - и 
постројки се должни да означат на нив односно 
да потврдат (атестираат) дека се спроведени мерки 
за отстранување на штетните зрачења или дека тие 
се сведени на пропишана мерка. 

Имателите на електрични и други апарати, 
уреди и постројки се должни да ги одржуваат така 
што да не произведуваат штетни зрачења односно 
да ги отстранат од нив сите недостатоци што пре-
дизвикуваат штетни зрачења, а по потреба да ги 
снабдат со направи или склопови за отстранување 
или сведување на штетните зрачења на пропиша-
на мерка. 

Член 4 
Откривањето и отстранувањето на штетните 

зрачења се врши според југословенските стандарди 
од областа на отстранувањето на радио-пречките 
односно според современите технички достигнува-
ња, ако не е пропишан југословенски стандард. 

Работите во врска со откривањето на изворите 
на штетните зрачења ги врши Радио-телевизија 
Скопје. 

Член 5 
Ако постојат барања од пет или повеќе имате-

ли на радио-дифузни приемници од одделен блок 
или реон за утврдување на пречките во приемот на 
радио-дифузните емисии, Радио-телевизија Скопје 
е должна да го открие изворот на пречките и да 
го извести за тоа Републичкиот секретаријат за 
индустрија и трговија заради преземање соодветни 
мерки. 

Член 6 
Имателите на електрични и други апарати, уре-

ди и постројки се должни на овластените лица од 
Радио-телевизија Скопје да им овозможат вршење 
на прегледи заради откривање на штетните зраче-
ња, да им даваат потребни известувања и да им 
овозможат разгледување на техничката и друга 
документација што содржи податоци потребни за 
вршење на прегледот. 

IV. РАДИО-ОПЕРАТОРИ И РАДИО-
ТЕХНИЧАРИ 

Член 7 
На работните места во радио-станицата во ра-

дио-службите на воздухопловните пристаништа от-
ворени за внатрешен и меѓународен сообраќај, на 
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воздухопловните во внатрешниот воздушен сообра-
ќај, пловилата на внатрешна пловидба, но хидро-
метеоролошката служба, како и во радио-службите 
на работните и други организации и на органите 
на општествено-политичките заедници, лицата што 
самостојно вршат прием и предавање на соопште-
нија со отчукување на знаци (радио-оператори) и 
лицата што непосредно учествуваат во обезбедува-
њето на приемот и отпремањето на соопштенијата 
(радио-техничари) покрај општата здравствена спо-
собност, мораат да имаат стабилен нервен систем 
и неоштетен орган на слухот. 

Член 8 
Со посебна стручна способност за самостојно 

вршење на работите во органите и организациите 
од член 7 на овој закон доколку со сојузен пропис 
не е поинаку определено, радио-операторите се здо-
биваат со завршен радио-телеграфски курс, едно-
годишна практична работа на работите на прима-
њето и предавањето на соопштенијата и положен 
стручен испит. 

Член 9 
Програмата за стручниот испит од претходниот 

член опфаќа: 
1. познавање на прописите на внатрешниот и 

меѓународниот сообраќај; 
2. примање и предавање на морзеовите знаци 

со брзина од најмалку 80 знаци во минута; 
3. основно познавање на електро и радио-тех-

никата; 
4. основно познавање на емисионите уреди и 

нивната примена во радио-сообраќајот. 

Член 10 
Стручната оспособеност на радио-операторите 

ја проверува посебна комисија што ја образува 
републичкиот секретар за индустрија и трговија. 

Член 11 
Со посебна стручна оспособеност за самостојно 

вршење на работите во органите и организациите 
од член 7 на овој закон радио-техничарите се здо-
биваат со завршување на средна техничка школа — 
електрична насока или со полагање на испит за 
звање висококвалификуван работник — електрич-
на насока (слаба струја). 

Член 12 
За самостојно вршење на работите на работните 

места во радио-станицата во радио-службите на 
органите и организациите од член 7 на овој закон, 
радио-операторите и радио-техничарите треба да 
имаат посебно овластување. 

Овластувањето од претходниот став го издава 
Републичкиот секретаријат за индустрија и трго-
вија. 

Овластувањето се издава со рок на важење од 
5 години. 

Во текот на секоја година радио-операторите 
и радио-техничарите подлежат на задолжителна 
здравствена контрола. 

Овластувањето може да се продолжи за наред-
ните 5 години ако имателот во рок од 3 месеци 
пред истекот на важноста на овластувањето доста-

ви лекарско уверение за состојбата на нервниот 
систем и органот на слухот. 

Овластувањето престанува да важи и пред ис-
текот на рокот ако се утврди дека имателот повеќе 
не ги исполнува посебните здравствени услови од 
член 7 на овој закон. 

V. НАДОМЕСТОК ЗА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 
И РАДИО -МЕРЕЊА 

Член 13 
За техничките прегледи и радио-мерењата во 

областа на радио-сообраќајот што ги врши Репуб-
личкиот секретаријат за индустрија и трговија се 
плаќа надоместок. 

Висината на надоместокот од претходниот став 
ја определува Извршниот совет. 

Средствата остварени од надоместокот за извр-
шените технички прегледи и радио-мерења се во-
дат на посебна сметка и се користат за вршење на 
редовна дејност на службата за технички прегледи. 

VI. ИНСПЕКЦИЈА НА РАДИО-СООБРА-
ЌАЈОТ 

Член 14 
Работите на инспекцијата во радио-сообраќајот 

ги врши Републичкиот секретаријат за индустрија 
и трговија, доколку со Основниот закон не е по-
инаку определено. 

Член 15 
Инспекцијата за радио-сообраќај врши надзор 

дали електричните и други апарати, уредите и по-
стројките што предизвикуваат штетни зрачења се 
снабдени со направи или склопови за отстранува-
ње на штетните зрачења односно за нивното све-
дување на пропишана мерка, како и надзор над 
употребата на рачните радио-станици и радио-теле-
фоните. 

Член 16 
При вршењето на инспекцијата, инспекторот за 

радио-сообраќај има право да ги прегледува елек-
тричните и другите апарати, уредите и постројките 
што предизвикуваат штетни зрачења, како и да ја 
разгледува техничката и друга документација што 
содржи податоци потребни за вршење на инспек-
цијата. 

Имателите на електрични и други апарати, уре-
ди и постројки се должни на инспекторот да му 
овозможат вршење на инспекцијата, да му даваат 
потребни известувања и да му овозможат разгле-
дување на техничката и друга документација што 
содржи податоци потребни за вршење на инспек-
цијата. 

Член 17 
Инспекторот за радио-сообраќај, во смисла на 

член 15 од овој закон, е овластен да му нареди на 
имателот на електричниот или друг апарат, уреди 
или постројката што предизвикува штетни зраче-
ња во определен рок да ги отстрани неговите недо-
статоци односно да го опреми со потребни направи 
или склопови што ги отстрануваат штетните зра-
чења или ги сведуваат на пропишана мерка, како 
и да издаде наредба за неговото привремено исклу-
чување од употреба, ако во определениот рок не се 
отклонат недостатоците, односно не се опреми со 
потребни направи или склопови. 
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Член 18 
За инспектор за радио-сообраќај може да се на-

значи лице кое има завршено технички факултет 
— електрична насока (слаба струја), најмалку 3 го-
дини работен стаж во струката и положен стручен 
испит или виша техничка школа — електрична на-
сока (слаба струја), најмалку 5 години работен 
стаж во струката и положен стручен испит. 

Член 19 
Инспекторите за радио-сообраќај имаат посеб-

на легитимација со која се утврдува нивното свој-
ство. 

Легитимацијата ја издава Републичкиот секре-
тар за индустрија и трговија. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 20 

Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни 
за прекршок работна организација или друго прав-
но лице што користи електричен или друг апарат, 
уред или постројка што предизвикува штетни зра-
чења (член 3). 

За дејството од претходниот став ќе се казни со 
парична казна до 100 динари и одговорното лице 
во работната организација односно во правното 
лице. 

Член 21 
Со парична казна до 40 динари ќе се казни за 

прекршок физичко лице што користи електричен 
или друг апарат, уред или постројка што произве-
дува штетни зрачења (член 3). 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 22 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Уредбата за определување орган на 
управата кој ќе врши управни работи во областа 
на радио-сообраќајот („Службен весник на СРМ" 
број 43/63). 

Член 23 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

173. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИ-
РАЊЕ И ИЗГРАДБА НА НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕК-
ТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИ-
КАТА ВО ПЕРИОДОТ 1967—1970 ГОДИНА НА 

ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за санирање и изградба 
на нестопански објекти што се од општ интерес за 
Републиката во периодот 1967—1970 година на под-
рачјето на град Скопје, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-

киот собор одржана на 5 мај 1967 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор одржана на 5 мај 1967 
година. 

У. бр. 01-31/67 
6 мај 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА САНИРАЊЕ И ИЗГРАДБА НА НЕСТОПАН-
СКИ ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА 
РЕПУБЛИКАТА ВО ПЕРИОДОТ 1967—1970 ГО-

ДИНА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ 

Член 1 
За санирање и изградба на нестопански објекти 

што се од општ интерес за Републиката во периодот 
1967—1970 година на подрачјето на град Скопје, се 
определуваат следните износи и корисници: 

— Филозофски факултет 
за изградба на Филозофски 
факултет 26.650.000 д. 

— Економски факултет 
за изградба на Економски фа-
култет со Економски институт 20.300.000 д. 

— Правен факултет 
за изградба на Правен факултет 18.750.000 д. 

— Ректорат 
за изградба на зграда на Рек-
торатот 8.100.000 д. 
за санација на Земјоделско-
шумарски факултет 2.840.000 д. 

— Земјоделско-испитателен ин-
ститут 
за изградба на Земјоделско-
испитателен институт 1.724.640 д. 

— Народна и универзитетска би-
блиотека 
за изградба на Народна и уни-
верзитетска библиотека 19.682.121 д. 

— Архив на Македонија 
за изградба на Архив на Ма-
кедонија со Институт за на-
ционална историја 8.750.000 д. 

— Републички завод за заштита 
на културни споменици 
за изградба на Републички за-
вод за заштита на културни 
споменици 500.000 д. 

— Народен театар 
за изградба на Оперско-балет-
ски театар 46.648.201 д. 

— Археолошки музеј 
за изградба на Археолошки 
музеј 4.550.000 д. 

— Историски музеј 
за изградба на Историски музеј 1.990.000 д. 

— Природно-научен музеј 
за изградба на Природно-на-
учен музеј 1.670.000 д. 

— Републички завод за здрав-
ствена заштита 
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за изградба на Републички за-
вод за здравствена заштита 1.848.720 д. 

— Завод за трансфузија на крв 
за санација и изградба на нов 
дел на Заводот за трансфузија 
на крв 1.086.500 д. 

— Институт за туберкулоза 
за санација и изградба на нов 
дел на Институтот за туберку-
лоза 600.000 д. 

— Хируршка клиника 
за санација на стариот кли-
нички блок 2.350.000 д. 

— Медицински факултет 
за санација на новиот клинички 
блок 11.965.250 д. 

— Завод за медицинска рехаби-
литација 
за санација на Заводот за ме-
дицинска рехабилитација 690.000 д. 

— Дом за слепи деца 
за изградба на Дом за слепи 
деца 1.000.000 д. 

— Завод за образование и згри-
жување на деца 
за санација на Заводот за обра-

зование и згрижување на деца 300.000 д 
- - Училиште за глуви деца и 

младинци 
за изградба на Училиште за 
глуви деца и младинци 1.410.000 д. 

— Фонијатриско-аудиолошки 
центар 
за санација на Фонијатриско-
аудиолошки центар 230.000 д. 

— Народна банка — Централа за 
СРМ 
за изградба на Народна банка 7.890.000 д. 

— Југословенска банка за надво-
решна трговија 
за изградба на Југословенска 
банка за надворешна трговија 2.750.000 д. 

— Служба за општествено книго-
водство — Централа 
за изградба на зграда на 
Службата за општествено кни-
говодство и филијала 660.000 д. 

— Централен комитет на Сојузот 
на комунистите на Македонија 
за изградба на зграда на Цен-
тралниот комитет на Сојузот 
на комунистите на Македо-
нија 9.000.000 д. 

— нераспределени 6.419.546 д. 

Член 2 
За санирањето и изградбата на објектите од 

претходниот член ќе се употребат средствата од 
Фондот за обнова и изградба на Скопје, наменети 
за изградба на нестопански објекти од општ инте-
рес за Републиката во износ од 165.354.978 динари 
и средствата во износ од 45.000.000 динари согласно 
одлуката на Градското собрание на Скопје бр. 3546 
(„Службен гласник на град Скопје" бр. 240/67). 

Член 3 
Се овластува Извршниот совет, во зависност од 

приливот на средствата, да ги утврдува износите 
по години за одделните корисници, како и да ја 
утврди намената на нераспределените средства од 
член 1 на овој закон. 

Член 4 
Средствата од овој закон им се доделуваат на 

корисниците без обврска на враќање. 
Корисниците на средствата се должни, со утвр-

дените износи, да го обезбедат конечното завршу-
вање на објектите за целосно вршење на нивната 
функција според проектите. 

Член 5 
Финансиските работи во врска со санирањето 

и изградбата на објектите од овој закон ги врши 
Републичкиот секретаријат за финансии. 

Наредбодател за извршување на средствата е 
Републичкиот секретар за финансии. 

Член 6 
Средствата од овој закон ќе се користат преку 

одделна сметка на Републиката. 

Член 7 
Неискористените средства во износ од 21.044.834 

динари по финансискиот план на укинатиот Ре-
публички фонд за нестопански инвестиции за 1966 
година корисниците ќе ги користат и во текот на 
1967 година. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

174. 
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 
УРЕДУВАЊЕ ИМОТНИТЕ ОДНОСИ НАСТАНАТИ 
СО САМОВЛАСНИ ЗАЗЕМАЊА НА ЗЕМЈИШТА 

ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за уредување имотните од-
носи настанати со самовласни заземања на земји-
шта во општествена сопственост, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 5 мај 1967 година и на сед-
ницата на Организационо-политичкиот собор одр-
жана на 5 мај 1967 година. 

У. бр. 01-30/67 
6 мај 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ ИМОТНИТЕ ОДНОСИ НА-
СТАНАТИ СО САМОВЛАСНИ ЗАЗЕМАЊА НА 
ЗЕМЈИШТА ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

Член 1 
Во Законот за уредување имотните односи на-

станати со самовласни заземања на земјишта во 
општествена сопственост („Службен весник на СРМ" 
^Р0^ 14/59 и 16/65), во член 2 се додава нов став 2 
кој гласи: 

„Ако е узурпирано градежно земјиште во опште-
ствена сопственост што е опфатено во потесниот 
градежен реон, доколку се исполнети условите од 
претходниот став, на држателот ќе му се признае 
право на користење на тоа земјиште". 

Сегашниот став 2 станува став 3. 

Член 2 
Во член 3 се додава нов став 5, кој гласи: 
„На држателот на самовласно заземено градеж-

но земјиште во општествена сопственост во потес-
ниот градежен реон може да му се признае право 
на користење само на една парцела, според парце-
лацијата што е извршена со урбанистичкиот план". 

Сегашниот став 5 станува став 6. 

Член 3 
Во член 15 став 1 зборовите „по пријава на" и 

зборовите „односно пријава" се бришат. 

Член 4 
По член 15 се додава нов член 15а, кој гласи: 
„Држателите на самовласни заземени земјишта 

во општествена сопственост се должни најдоцна до 
крајот на 1969 година да поднесат писмено барање 
за признавање правото на сопственост односно пра-
вото на користење на тие земјишта. 

На држателите на самовласно заземени земји-
шта во општествена сопственост што не ќе подне-
сат писмено барање во рокот определен во претход-
ниот став, не ќе им се признае правото на сопстве-
ност односно правото на користење на тие земји-
шта". 

Член 5 
Во член 17 ставот 2 се менува и гласи: 
„Барањето од претходниот став се поднесува 

до општинскиот орган на управата надлежен за 
имотно-правни работи (надлежниот орган)". 

Член 6 
Член 18 се менува и гласи: 
„Постапката за расправање на имотните односи 

настанати со самовласно заземање земјишта во оп-
штествена сопственост ја води и решенија донесува 
надлежниот орган". 

Член 7 
Во членовите 19, 21 и 24 став 1 и член 26 збо-

ровите „општинската комисија за узурпации" се 
заменуваат со зборовите „надлежниот орган", а во 
членовите 19 и 20 зборот „комисијата" се заменува 
со зборовите „надлежниот орган". 

Член 8 
Во членот 25 зборовите „Комисијата од член 18 

на овој закон е должна" се заменуваат со зборо-
вите „надлежниот орган е должен". 

Став 2 се брише. 

Член 9 
Во член 28 став 1 и 2 зборовите „надлежната 

општинска комисија за узурпации" се заменуваат 
со зборовите „надлежниот орган". 

Член 10 
Член 15 од Законот за изменување и дополну-

вање на Законот за уредување на имотните односи 
настанети со самовласно заземање земјишта во оп-
штествена сопственост („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/65) се брише. 

Член 11 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да издаде пречистен текст на Законот. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

175. 
Врз основа на член 134 од Основниот закон за 

претпријатијата („Службен лист на СФРЈ" бр. 17/65), 
Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 5 мај 1967 година и на седницата 
на Стопанскиот собор одржана на 20 април 1967 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА 
ОСНОВАЧ СПРЕМА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ВО ОС-
НОВАЊЕ РУДНИЦИ И ЖЕЛЕЗАРНИЦА „СКОПЈЕ" 
- СКОПЈЕ НА ОПШТИНАТА КАЛЕ ВО СКОПЈЕ 

I. Правата и обврските на Социјалистичка Ре-
публика Македонија како основач на Претпријатие-
то рудници и железарница „Скопје" — Скопје, ос-
новно со решение бр. 1418/52 од 31.ХП.1952 година на 
Владата на Народна Република Македонија и реше-
ние ИС бр. 365 од 1.IX. 1956 година на Извршниот со-
вет, а во согласност со Собранието на општината 
Кале во Скопје, дадена со заклучок бр. 01-7116 од 
27.Ш.1967 година, се пренесуваат на Општината Кале 
во Скопје. 

П. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-19 
6 мај 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с.р. 
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176. - - - - I 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за Ре-

публичкиот фонд за води („Службен весник на 
СРМ", бр. 37/64), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 5 мај 1967 година и на седницата 
на Стопанскиот собор одржана на 5 мај 1967 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА 

СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВО-
ДИ ЗА 1966 ГОДИНА 

I 
Се дава одобрение на завршната сметка на Ре-

публичкиот фонд за води за 1966 година, што ја 
донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за 
води на седницата одржана на 20.П.1967 година под 
бр. 10. 

П 
Оваа одлука влегува во сила третиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-49 
6 мај 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с.р. 

177. 
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за Ре-

публичкиот фонд за води („Службен весник на СРМ" 
бр. 37/64), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 5 мај 1967 година и на седницата на 
Стопанскиот собор одржана на 5 мај 1967 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ ЗА 

1967 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на финансискиот план на Ре-

публичкиот фонд за води за 1967 година, што го до-
несе Управниот одбор на Републичкиот фонд за води 
на седницата одржана на 16.Ш.1967 година под бр. 19. 

п ' 
Оваа одлука влегува во сила третиот ден од де-

нот на објавувањето на „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-45 
6 мај 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с.р. 

178. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство во СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 1 

15/65), Собранието на СРМ, на седницата на Репуб-
личкиот собор одржана на 5 мај 1967 година и на 
седницата на Просветно-културниот собор одржана 
на 5 мај 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ПЕДАГОШКА-

ТА АКАДЕМИЈА ВО ШТИП 

I. Се потврдува Статутот на Педагошката акаде-
мија во Штип донесен од Советот на Академијата на 
седницата одржана на 13.IX.1967 година. 

П. Оваа одлука влегува во сила третиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-51 
6 мај 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с.р. 

179. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство во СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 5 мај 1967 година и на седницата на Про-
светно-културниот собор одржана на 5 мај 1967 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ПЕДАГОШКА-

ТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА 

I. Се потврдува Статутот на Педагошката ака-
демија во Битола, донесен од Советот на Академи-
јата на седницата одржана на 1.VII.1966 година. 

П. Оваа одлука влегува во сила третиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-48 
6 мај 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с.р. 



22 мај 1967 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 20 -- Стр. 311 

180. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство во СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65), Собранието на СРМ, на седницата на Репуб-
личкиот собор одржана на 5 мај 1967 година и на 
седницата на Просветно-културниот собор одржана 
на 5 мај 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ВИШАТА 

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ВО ПРИЛЕП 

I. Се потврдува Статутот на Вишата економска 
школа во Прилеп, донесен од Советот на Школата 
на седницата одржана на 28.V.1966 година. 

П. Оваа одлука влегува во сила третиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-47 
6 мај 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

181. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство на СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65), Собранието на СРМ, на седницата на Репуб-
личкиот собор одржана на 5 мај 1967 година и на сед-
ницата на Просветно-културниот собор одржана на 
5 мај 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ВИШАТА 

ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО СТРУМИЦА 

I. Се потврдува Статутот на Вишата земјоделска 
школа во Струмица, донесен од Советот на Школата 
на седницата одржана на 15.1.1966 година. 

П. Оваа одлука влегува во сила третиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-46 
6 мај 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с.р. 

182. 
Врз основа на член 31 од Законот за архивската 

граѓа и архивите, Собранието на СР Македонија, на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 5 мај 
1967 година и на седницата на Просветно-културниот 
собор одржана на 5 мај 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА АРХИВОТ НА 

МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

I. Се потврдува Статутот на Архивот на Маке-
донија — Скопје, донесен од Советот на работната 
заедница на Архивот на седницата одржана на 15.ХП 
1965 година. 

П. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-50 
6 мај 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с.р. 

183. 
Врз основа на член 11 став 1 и член 18 став 3 

од Законот за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на пратеник на Републичкиот собор на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија во 
Изборната единица БИТОЛА IV. 

2. Изборот во Општинското собрание ќе се одр-
жи на 24 јуни 1967 година. 

3. Изборот од страна на избирачите ќе се одржи 
на 9 јули 1967 година. 

Број 01-901 
12 мај 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, с.р. 

184. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајаќи ја 

уставноста на Правилниците за распределба на лич-
ните доходи на работните единици Дирекција, Се-
парација, Нада, Кафе Оџак, Јажинце, Возен парк, 
Надворешен погон во Радуша, Градежна служба и 
Ресторан во Радуша при Рудниците и индустрија 
за хром, антимон и арсен „Радуша" од Горче Пе-
тров, по одржаната јавна расправа од 26 април 1967 
година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 16 од Правилниците за 

распределба на личните доходи на работниците, до-
несени во декември 1964 година од советите на ра-
ботните единици Дирекција, Сепарација, Нада, 
Кафе Оџак, Јажинце, Надворешен погон — Раду-
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ша, Градежна служба и Возен парк и член 14 од 
Правилникот за распределба на личните доходи на 
работниците на работната единица Ресторан — Ра-
душа при Рудниците и индустријата за хром, анти-
мон и арсен „Радуша" — Ѓорче Петров. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во работните единици на Рудниците и 
индустријата за хром, антимон и арсен „Радуша" 
во Ѓорче Петров. 

3. Од денот на објавувањето на одлуката во 
„Службен весник на СРМ", нема да се применуваат 
укинатите одредби од Правилниците. 

4. Уставниот суд.на Македонија ја донесе оваа 
одлука од следниве разлози: 

По повод на претставката на Трајан Иловски 
од Ѓорче Петров, Уставниот суд на Македонија по 
сопствена иницијатива поведе постапка за оцена на 
уставноста на наведените одредби од Правилниците 
на работните единици при Рудниците и индустријата 
за хром, антимон и арсен „Радуша" во Ѓорче Пе-
тров. 

Со наведените одредби е пропишано дека на 
работникот кој во текот на месецот неоправдано ќе 
изостане од работа еден ден му се намалува лич-
ниот доход над личниот доход по стартната основа 
за 50%, а пак ако изостане повеќе од еден ден во 
месецот тогаш нема право на личниот доход над 
личниот доход по стартната основа. Во работната 
единица „Нада" за еден неоправдано изостанат ден 
личниот доход над личниот доход по стартната ос-
нова се намалува за 25%, за два дена 75%, а за 
повеќе од три неоправдано изостанати денови ра-
ботникот го губи правото на личниот доход над 
личниот доход по стартната основа. 

При разгледувањето на ова прашање, Уставниот 
суд на Македонија констатира дека, според овие 
одредби од Правилниците, се врши ограничување 
на правото на работникот да учествува во распре-
делбата на средствата за лични доходи остварени во 
текот на месецот во времето во кое тој се наоѓал 
на работа и со својот труд придонесувал во созда-
вањето на тие средства. 

Уставот на Македонија, во одредбата на член 
15, го утврдува начелото за распределбата според 
tpyflOT. Според оваа уставна одредба, на секој ра-
ботен човек во работната организација му припаѓа, 
согласно начелото за распределба според трудот, 
личен доход според резултатот од неговиот труд и 
работата на работната единица и работната органи-
зација како целина. 

Оценувајќи ги наведените одредби од Правил-
ниците во однос на одредбата од член 15 на Уставот 
на Македонија, Уставниот суд на Македонија зас-
тана на становиште дека му е спротивно на устав-
ното начело за распределба според трудот секое 
ограничување на работникот да учествува во рас-
пределбата на остварените средства за лични до-
ходи кое не се засновува на утврдените основи и 
мерила за оцена на резултатите на работата на ра-
ботникот и неговиот придонес за деловниот успех на 
работната единица и остварувањето на доходот. 

Со наведените одредби од Правилниците работ-
никот автоматски се исклучува од учествувањето во 
распределбата на средствата за личните доходи над 

стартната основа, независно од неговиот придонес 
во остварувањето на тие средства за времето за кое 
се наоѓал на работа. 

При донесувањето на оваа одлука Уставниот 
суд ги имаше предвид тешкотиите на работните еди-
ници во врска со честите неоправдани изостанувања 
од работа, но смета дека решавањето на овие проб-
леми не може да се врши на начин предвиден во 
Правилниците за распределба на личните доходи. 

5. При донесувањето на оваа одлука, Уставниот 
суд на Македонија ги зеде предвид сите околности 
што се од интерес за заштитата на уставноста и за-
конитоста констатирани во претходната постапка 
и на јавната расправа, природата и значењето на 
повредата на Уставот, како и односите што се вос-
поставени на основа Правалниците. 

У. бр. 51/66 
26. април 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

185. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Одлуката за нераспишување кон-
курс за наставничките места кои во минатата 1965/66 
година биле пополнети со договорни наставници, 
донесена од Работната заедница на Централното 
основно училиште „Кузман Јосифовски-Питу" од 
с. Брод, Битолско, на 25 август 1966 година, по јав-
ната расправа одржана на 28 април 1967 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за нераспишување 

конкурс за наставничките места кои во минатата 
1965/66 година биле пополнети со договорни настав-
ници, донесена од Работната заедница на основното 
училиште „Кузман Јосифовски-Питу" од с. Брод 
на 25 август 1966 год. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

3. Уставниот суд на Македонија ја донесе оваа 
одлука од следните разлози: 

Собранието на општината Битола согласно член 
18 став 2 точка 3 од Законот за Уставниот суд на 
Македонија, поведе постапка, пред Уставниот суд 
на Македонија, за оценување на законитоста на на-
ведената одлука. Со оваа одлука предвидено е за 
три работни места во училиштето работниот однос 
да се заснива без конкурс. Одлуката определува де-
ка наставникот по биологија, хемија и запознавање 
на природата, наставникот по руски јазик и настав-
никот по историја и географија, кои во учебната 
1965/66 година биле договорни наставници, да стапат 
на работа во училиштето без распишување конкурс 
за нивните работни места. Потоа, одлуката предви-
дува обврска за наставниците по биологија и руски 
јазик, да дипломираат во најкус можен временски 
рок на Вишата педагошка академија. 
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Во текот на постапката и по одржаната јавна 
расправа Уставниот суд констатира дека со одлу-
ката се овозможува засновање на работен однос во 
училиштето без конкурс само за определен број на 
работници, кои во претходната учебна година биле 
договорни наставници во истото училиште ,на работ-
но место за кое е предвиден конкурс. 

Според Законот за основното училиште („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 31/65), поблиски одредби за 
засновувањето на работниот однос на наставниците 
во училиштето се донесуваат со статутот или со дру-
гите општи акти на училиштето, а во согласност со 
општите прописи за работните односи. 

Постапувајќи според наведената одредба од За-
конот и според одредбата од член 22 став 1 од 
Основниот закон за работните односи („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 43/66 и 52/66), со кои се предви-
дува дека работната заедница со статут или со друг 
општ акт ги определува работните места што се 
пополнуваат со конкурс. Работната заедница на 
Училиштето, предвидела одредби во Статутот на 
Училиштето во врска со ова прашање и донела 
Правилник за работни односи. 

Член 86 став 1 од Статутот на Основното учи-
лиште „Кузман Јосифовски-Питу" од с. Брод, до-
несен на 26 јуни 1966 година од Работната заедница 
на Училиштето, а потврден од Собранието на оп-
штината Битола на 9 јули 1966 година гласи: 

„Работните места на наставно-воспитниот и ад-
министративниот персонал се пополнуваат по пат на 
конкурс". 

Со Правилникот за работните односи на учи-
лиштето е предвидено дека работните места за 
наставно-воспитниот и административниот персонал 
се пополнуваат задолжително со конкурс. 

4. Врз основа на изнесеното, Уставниот суд на 
Македонија утврди дека со оваа одлука повредени 
се одредбите од Статутот на училиштето, поради што 
одлучи да ја укине наведената одлука. 

У бр. 40/66 
26. април 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

186. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на член 1 од Правилникот за измени 
и дополнувања на Правилникот за распределба на 
средствата за работа на органот на управата при 
Собранието на општината Прилеп од 30 јуни 1966 
година, по јавната расправа одржана на 28 април 
1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА член 1 од Правилникот за 

измени и дополнувања на Правилникот за распре-
делба на средствата на органот на управата при 
Собранието на општината Прилеп, донесен од Со-
ветот на работната заедница и секретарот на Со-
бранието на општината Прилеп, и тоа во делот кој 
гласи: 

„Почнувајќи од 1 јули 1966 година па се додека 
Извршниот совет на Македонија не донесе прописи 
за проверување на знаењето (стручен испит) спрема 
член 47 став 1 точка 4 и член 48 од Законот за 
самоуправување и работни односи во органите на 
управата („Службен весник на СРМ", бр. 28/65)." 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и на огласната табла на органот на упра-
вата при Собранието на општината Прилеп. 

3. По повод на претставката на Глигор Спиров-
ски од Прилеп, Уставниот суд на Македонија со 
решение У. бр. 58/66 од 6 декември 1966 година по-
веде постапка за оцена на законитоста на наведе-
ната одредба од Правилникот. 

Врз основа на испитувањата во претходната по-
стапка и одржаната јавна расправа, Уставниот суд 
на Македонија констатира: 

а) Правилникот за распределба на средствата на 
органот на управата при Собранието на општината 
Прилеп, донесен на 18 октомври 1965 година, во ста-
вот 2 на членот 67 определува: 

„Работник кој е распореден на работно место и 
ги има потребните број години работно искуство 
за тоа работно место, а нема положен стручен испит 
вкупниот број бодови добиени за тоа работно место 
му се намалува за 5% од месечниот износ". 

Со членот 1 на Правилникот за измени и до-
полнувања на овој правилник, донесен на 30 јуни 
1966 година, кој е предмет на оцена, извршено е до-
полнување на членот 67 со тоа што се додава нов 
став 3 кој гласи: 

„На работниците да не им се задржува 5% од 
претходниот став, почнувајќи од 1 јули 1966 година 
па се додека Извршниот совет на СРМ не донесе 
прописи за проверување на знаењето (стручен ис-
пит) спрема член 47 став 1 точка 4 и член 48 од 
Законот за самоуправување и работни односи во 
органите на управата („Службен весник на СРМ', 
бр. 28/65)". 

б) Согласно одредбите на член 47 од Законот за 
самоуправување и работни односи во органите на 
управата, секој орган на управата е должен да 
пропише поблиски одредби за стручната спрема и 
стручното образование на работниците, меѓу кое, и 
за начинот на проверувањето на стручното знаење 
на приправникот и стручната способност на работ-
никот на одделни работни места. Од друга страна, 
со член 48 на истиот закон, Извршниот совет на 
Македонија е овластен да може да пропише опре-
делени прашања од стручното образование, што се 
заеднички интерес за одредени или за сите органи 
на управата, да се решаваат на единствен начин. 

Според тоа, од Законот очигледно произлегува 
дека регулирањето на прашањата за стручната спо-
собност и стручното образование, па и за проверу-
вањето на стручните знаења и стручната способност, 
е обврска на органот на управата додека за Изврш-
ниот совет тоа е предвидено само како можност. 

Заради тоа Уставниот суд на Македонија смета 
дека е противзаконито регулирањето на прашањата 
за стручната способност и стручното образование на 
работниците во органот на управата да се условува 
со донесување на прописи од Извршниот совет. 
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в) Измената и дополнувањето на член 67 од Пра-
вилникот за распределба на средствата на органот 
на управата не е извршена поради промена на од-
носите или новонастанатата положба, туку поради 
тоа што органот на управување, надлежен за доне-
сување на Правилникот, утврдил дека одредбата 
од член 67 став 2 на Правилникот не може да се 
примени поради непостоење на соодветни прописи 
за проверување на стручната способност. Меѓутоа, 
прописи за проверување на стручната способност не 
постоеле ниту во моментот на донесувањето на Пра-
вилникот (октомври 1965 година), иако органот на 
управата бил должен да ги донесе истовремено со 
Правилникот или непосредно по тоа, заради тоа 
што стручниот испит веќе бил пропишан како услов 
за здобивање со полниот износ на личниот доход 
предвиден за определено работно место. 

Уставниот суд на Македонија смета дека одред-
бата од новиот став 3 на членот 67 од Правилникот 
треба да се применува од моментот кога стручниот 
испит бил пропишан како услов за здобивање на 
полниот износ на личниот доход, па се додека орга-
нот на управата не донесе соодветни акти со кои ќе 
се создадат објективни можности работниците во 
органот на управата да можат да го исполнат пред-
видениот услов. 

4. На основа изложеното, Уставниот суд на Ма-
кедонија утврди дека членот 1 од Правилникот за 
измени и дополнувања во делот кој се однесува на 
почетокот и престанокот на важноста на одлага-
њето на примената на одредбата за задржување на 
5% поради неположен стручен испит, не е во со-
гласност со одредбите на Законот за самоуправува-
ње и работни односи во органите на управата. 

У. бр. 58/66 
28 април 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

187. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Одлуката со која се предвидува ле-
карите кои издаваат лекарски уверенија за суд да 
задржат за себе 50% од наплатените надоместоци 
за извршена услуга според ценовникот на Домот, до-
несена на 14 јули 1966 година од Управниот одбор 
на Домот за народно здравје — Валандово, по јав-
ната расправа одржана на 28 април 1967 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката, донесена од Уп-

равниот одбор на Домот за народно здравје — Ва-
ландово, на 14 јули 1966 година, со која се опре-
делува сите лекари кои издаваат лекарски увере-
нија за суд да задржат за себе 50% од наплатените 
надоместоци за извршената услуга според Ценов-
никот на Домот. 

2. Од денот на објавувањето на оваа Одлука во 
„Службен весник на СРМ", истата нема да се при-
менува. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ", и на огласната табла на Домот за народно 
здравје — Валандово. 

4. Уставниот суд на Македонија ја донесе оваа 
одлука од следните разлози: 

По повод претставка упатена до Уставниот суд 
на Македонија, Уставниот суд на Македонија по 
сопствена иницијатива поведе постапка за оцену-
вање на законитоста на наведената Одлука на Уп-
равниот одбор на Домот за народно здравје — Ва-
ландово. 

Со Одлуката предвидена е можноста, лекарите 
кои вршат прегледи заради издавање на лекарски 
уверенија за суд да задржат за себе половина од 
наплатениот паричен надоместок, според ценовникот 
на Домот. 

Уставниот суд на Македонија, при разгледува-
њето на Одлуката, констатира дека со неа е регу-
лирана материја од областа на распределбата на 
доходот и всушност предвидува начин за распре-
делба на личниот доход на лекарите од овој Дом. 

Законот за здравствената заштита и организа-
ција на здравствената служба „Службен весник на 
СРМ", бр. 17/61 и бр. 16/65), во одредбата на член 
115а став 3, изрично определува дека за распре-
делбата на доходот во здравствената установа од-
лучува советот на установата во потесен состав. 

Со Статутот и со Правилникот за личните до-
ходи da здра^ твените и другите работници на 
Здравствениот сом — Валандово, не е предвидено 
лекарите за извршените здравствени услуги не-
посредно да наплатуваат за себе парични надо-
местоци. Со одделни одредби од овие акти е опре-
делено дека со правилникот за распределба на лич-
ните доходи се регулираат сите прашања во врска 
со распределбата на личниот доход и паричните 
примања на здравствените и другите работници на 
основа на закованиот работен однос во Домот. 

Поради тоа, Уставниот суд на Македонија смета 
дека наведената Одлука е спротивна на Законот за 
здравствената заштита и организација на здрав-
ствената служба, зашто е донесена од ненадлежен 
орган, а едновремено е спротивна и на одредбите 
на Статутот и Правилникот за распределба на лич-
ните доходи на Здравствениот дом — Валандово, со 
кои не е предвидена можноста, лекарите непосредно 
да наплатуваат за себе парични надоместоци за из-
вршените здравствени услуги. 

5. На основа на изнесеното, Уставниот суд на 
Македонија ја поништи Одлуката затоа што утврди 
дека не е во согласност со Законот за здравствена 
заштита и организација на здравствената служба и 
со Статутот на Домот. 

У бр. 37/67 
28. април 1967 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 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Општинскиот суд во Штип, објавува дека Куза 
Кралова Накова, домаќинка од село Калниште, оп-
штина Пробиштип, побара да се огласи за неважно 
свидетелството за завршено IV одделение основно 
училиште, кое гласи на нејзино име, бидејќи истото 
го имала загубено. 

Училиштето го завршила во учебната школска 
1920/21 година. 

Се повикуваат сите кои имаат приговори против 
предлогот, да ги поднесат во срок од 6 месеци од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ". 

Доколку во срок од 6 месеци дотичниот документ 
никој не го пријави на судот или не стави приговор, 
судот спом. документ, свидетелството за завршено 
IV одделение основно училиште, на име Коза Кра-
лова Накова судски ќе го поништи. 

Од Општинскиот суд во Штип, Р. бр. 722/66 (42) 

ОПШТИНСКИ СУД ШТИП 
При Општинскиот суд во Прилеп се води пос-

тапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено IV-четврто одделение основно училиште 
през учебната 1928/29 година во гр. Прилеп, на име 
Ѓорѓиоски Пано од Прилеп, ул. „Трајко Тарцан" 
бр. 66. 

Се поканува секое лице кое го има најдено или 
го пронајде горенаведеното свидетелство, да јави 
на овој суд во срок од 3 месеци по објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 126/67. 
(43) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СВ. НИКОЛЕ 
Во Општинскиот суд во Св. Николе се води спор 

по тужбата на Ристо Јанков Костов од село Ко-
селери, против Раим Абазов Абидиов, бивш од с. 
Дорфулија, а сега во Турција, за сопственост на не-
подвижен имот, вредност 450 н. динари. 

Се повикува тужениот Раим во срок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ" да одреди свој полномошник или лично да 
се јави на судот. Во колку ова не го стори ќе му 
биде одреден полномошник. 

Од Општинскиот суд во Св. Николе, П. бр. 364/66. 
(41) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4, X. 1966 година, страна 259, реден број 1, е допи-
шана под фирма: Колонијална продавница — само-
послуга, со седиште во Виница, плоштад „Маршал 
Тито" бр. 7. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од Мешовитото тр-
говско претпријатие на големо „Снабдител" — 
Штип. 

Раководител на продавницата е Спирко Тодо-
ров Левков, кој не е овластен да ја потпишува. Про-
давницата ќе ја потпишува директорот на прет-
пријатието Киро Пановски. 

Продавницата е запишана во регистарот врз 
основа на одлуката од работничкиот совет на прет-
пријатието бр. 01-33 од 9. VI. 1966 година и реше-
нието на Одделението за стопанство и комунални 
работи на Собранието на општината Виница бр. 
0504-1864 од 18. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 188/66. (1566) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. IX. 1966 година, страна 138, реден број 1, е 
запишана под фирма: Фабрика за производство на 
конфекција „Партизани", со седиште во Делчево, 
која е основана по пат на издвојување од Заедни-
цата на производители на текстил „Македонка" — 
Штип. 

Фабриката ќе ги ВРШИ следните дејности: 
Производство и преработка на сите видови кон-

фекциски производи од природни, синтетички и 
вештачки ткаенини и тоа: 

а) кроење на конфекција; 
б) моделирање на конфекција; 
в) шиење на конфекција; 
г) пеглање и аџустирање на конфекција; 
д) одржување на машините; 
е) обезбедување со вода. 
Превоз на со-пствени производи и суровини за 

сопствени производи. 
Набавка на суровини и помошни материјали и 

продажба на готови производи. 
Набавка на суровини од домашно производство 

и од увоз. 
Набавка на сите видови помошни материјали. 
Набавка на амбалажа и други потреби на 

претпри ј атието. 
Продажба на своите производи и тоа: 
а) преку трго-вски патници; 
б) преку свои претставништва;' 
в) преку свои стоваришта: 
г) преку сопствени продавници: 
д) по пат на кооперирање со други претпри-

јатија. 
Вршење на услуги — конфекционирање. 
Директор на фабриката е Тоде Ристов Илиев-

ски, Koi е овластен да ја претставува и потпишува. 
Фабриката е запишана во регистарот врз ос-

нова на решението на работничкиот совет на 
Заедницата на производители на текстил „Маке-
донка" - Штип бр, 77-162/60 од 14. IX. 1968 година 
и одлуката од Централниот работнички совет од 
14. IX. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 209/66. " " (1562) 

Окружниот стопански суд во Штип обавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20. VIII. 1966 година, страна 134, реден број 1, е за-
пишана под фирма: Трговска работна организација 
за промет со мешовити стоки на големо и мало 
„Стоксш промет", со седиште во Делчево. 

Работната организација ќе ги врши следните 
дејности: 

— промет со сите видеви селско-стопански про-
изводи, жива стока и месо. 

— земјоделски машини, алати, вештачки ѓу-
бриња, средства за заштита на растенијата, 

— алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
— текстилни производи и конфекција, 
— прехранбени производи, 
— огревно и друго дрво, град,ежни материјали, 

мебел и преработки од дрво, 
— хемиски производи, хемикалии, метали, сите 

видови преработки од метали и неметали, електро-
индустриски производи и материјали, промет со 
обоени метали и преработки од нив, ќумур и про-
изводи од 'ќумур, 

— стакло, керамички производи и порцелан, 
— производство на јажарска стока, каделни и 

јутени производи, 
— тутунови производи, кибрит и прибор, 
— канцелариски материјали, хартија, прибор за 

пишување и школски прибор. 
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В. д. директор на работната организација е Бла-
же Димитровски. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуките на основачите на организацијата: За-
дружниот совет при ОЗЗ „Прогрес" од село Нов 
Истевник, Делчево бр. 76 од 11. VII. 1966 година и 
Задружниот совет од Општата земјоделска задруга 
„Руен" од с. Каменица, Делчево бр. 354 од 22. VII. 
1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 178/66. (1563) 

Окружниот стопански суд во Штип об1авува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20. IX. 1966 година, страна 136, реден број 1, е за-
пишана под фирма: Продавница, со седиште во Дел-
чево. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на готови производи на работната орга-
низација, како и продажба на стоки од дополните-
лен асортиман: кратка и плетена стока произве-
дена од други стопански организации. 

Продавницата е основана од Текстилната кон-
фекција „Пелистер" од Ресен. 

Раководител на продавницата е Славка Георгие-
ва, која не е овластена да ја потпишува. Продав-
ницата ќе ја потпишува директорот на претприја-
тието Крсте Бутевски. 

Продавницата е запишана во регистарот врз 
основа на одобрението од Одделението за стопанство 
и финансии на Собранието на општината Делчево 
бр. 04-2884 од 19. VII. 1966 година и одлуката од ра-
ботничкиот ссвет на Конфекцијата од 5. VII 1966 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 198/66. "(1560) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20. IX. 1966 ,година, страна 254, реден број 1, е за-
пишана под фирма: Продавница, со седиште во 
Кочани. Предмет на работењето на продавницата 
е: трговија со секаков вид на конфекција произ-
ведена од работната организација, а како допол-
нение на асортиманот и кратка и плетена стока 
произведена од други организации. 

Продавницата е основана од Текстилната кон-
фекција „Пелистер" од Ресен. 

Раководител на продавницата е Нада Гаџипа-
унова, која не е овластена да ја потпишува. Про-
давницата ќе ја потпишува директорот на претпри-
јатието Крсте Бутевски. 

Продавницата е запишана во регистарот врз 
основа на решението на Собранието на општината 
Кочани бр. 03-4468 од 18. VIII. 1966 година и одлу-
ката на работничкиот совет на Фабриката од 5. 
VII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 197/66. (1570) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5. VII. 1966 ,година, страна 248, реден број 1 е за-
палена под фирма: Продавница, со седиште во 
Злетово. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на чевли, гумени производи, југовинилни 
производи, горна и долна кожа. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие за промет со кожни, гумени и пластични 
производи „Ангрокожа и гума" — Скопје. 

Раководител на продавницата е Блажо Дими-
тровски, кој е овластен да ја претставува и пот-
пишува. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката од работничкиот совет на претпријатието 
број 2705 од 27. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 161/66. " (1572) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. X. 1966 година, страна 371, реден број2, е за-
пишана под фирма: Продавница „Деликатес", со 
седиште во Радовиш. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на кекс и обланди, тес-
тенини-пакувани, зачин, кафе и сурогати, чаеви, 
сол, какао и преработки од какао во оригинално 
пакување, шеќер и преработки од шеќер, оцетна 
ексенција во оригинално пакување, јужно овошје, 
конзервирано овошје и овошни преработки, овош-
ни сокови, конзервиран и сушен зеленчук, маслин-
ки, ориз и грав, конзервирано и сушено месо, инду-
стриски месни преработки, сушена сланина, маст 
и маргарин во оригинално пакување, зејтин во 
шишиња, конзерви и преработки од риба, мине-
рална вода, мед во оригинално пакување, четен и 
таан алва во оригинално пакување, земјоделски и 
млечни производи од сопствено производство. 

Продавницата е основана од Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Радовишко Поле" од Радовиш. 

Раководител на продавницата е Бранко Лоз-
налиев, кој не е овластен да ја претставува и пот-
пишува. Продавницата ќе ја потпишува директо-
рот ,на комбинатот. 

Продавницата е запишана во регистарот врз 
основа на одлуката од работничкиот совет на Ком-
бинатот број 4159 од 2. IX. 1966 година и решението 
на Одделението за стопанство на Собранието на 
општината Радовиш бр. 05-2711 од 30. IX. 1966 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 228/66. (1582) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 819, страна 765, книга IV, е запишана под 
фирма: „Путник" — југословенско туристичко и 
автобуско претпријатие — Белград — работна еди-
ница филијала во Скопје — Пословница во Ти-
тов Велес. Предмет на работењето на пословни-
цата е: продажба на сите врсти превозни документи 
(железнички, автобуски и бродски) во внатреш-
ниот и меѓународниот сообраќај; превоз со сопстве-
ни сообраќајни средства и превозни средства земе-
ни под закуп со цел за организирање туристички 
патувања, како и со цел вршење на такси служба 
и јавен патен сообраќај на постојните и сезонските 
линии, како и организирање на автомото каравани 
и укажување на сите врсти услуги и задоволува-
ње потребите на учесниците; организирање раз-
гледување на градови групно и индивидуално за 
домашни и странски патници и туристи и укажу-
вање на сите услуги за задоволување потребите 
на учесниците; организирање патувања, излети, ин-
клузивни патувања, крузеви за домашни и стран-
ски туристи и туристи и патници во земјата и 
странство; обавување застапничко и посредничко 
работење со хотелските и угостителските претприја-
тија и останати физички и правни лица со цел 
за сместување и исхрана на патници и туристи, 
како и укажување на останати туристички услу-
ги; обавување на сите врсти менувачки работи; 
прибавување на сите видови патни исправи ка ј 
овластените органи на постојните амбасади и прет-
ставништва; прибавување патни исправи и царин-
ски документи за сите видови моторни возила; по-
средување кај осигурувањето на патници и туристи 
како и патен багаж и моторни возила; организира-
ње водичка служба и опрема на патници и тури-
сти; прибавување и издавање на дозволи за лов 
и риболов, како и организирање на др. спортови 
за домашни и странски туристи; обавување на сите 
видови повремени работи при одржување на кон-
греси, конференции, културни приредби и други 
јавни манифестации во земјата; организирање чу-
вање на багаж на патниците; сместување на пат-
ници и туристи и укажување на сите врсти уго-
стителски услуги во сопствени објекти и објек-
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ти земени под закуп во земјата или во странство; 
организирање годишни одмори за групи и поедин-
ци; организирање служба за парични депозити во 
рамките на важечките прописи; продажба и орга-
низирање изработка на ситна стока за спомен, раз-
гледници, марки, грамофонски плочи, туристички 
публикации и едиции, сообраќајни и други карти, 
домашни и странски пијалоци, сувенири, фотома-
теријали, влезни билети за спортски приредби, како 
и за галерии и музеи; продажба на сите врсти ло-
зови на лутрија,^ лото, спортска прогноза и дру-
гите игри на среќа; издавање и хонористување на 
ваучери кои гласаат на било која туристичка 
услуга. 

Пословницата е основана од „Путник" — југо-
словенско и туристичко аутобуско претпријатие — 
Белград, со одлука на работничкиот совет број 
20648 од 8. VI. 1966 година. 

Раководител на пословницата е Чивчиристов 
Ганчов Никола. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 387/66. (1666) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпирј ати јата и дуќаните, 
рег. број 985, страна 853, книга IV, е запишан под 
фирма: Центар за домашни Ракотворби и сувенири 
„Сувенир" — Скопје. Предмет на работењето на 
центарот е: производство на предмети, сувенири 
од бакар и ковано железо и др. како и предмети 
од дрво, длабока и плитка резба, дрво со седеф, те-
писи, килими, јамболии, предмети од слама, ке-
рамика и предмети од домашни Ракотворби. 

Центарот е основан со прераснувале на уста-
новата — Центар за домашни Ракотворби и суве-
нири „Сувенир" — Скопје во стопанска организа-
ција, со одлука на советот на Работната заедница 
на Центарот број 1163 од 7. X. 1966 година и соглас-
носта на основачот — Завод за унапредување на 
стоковниот промет и занаетчиството — Скопје број 
3369 од 28. X. 1966 година. 

Центарот ќе го потпишуваат Чукалевски Ла-
зар, в. д. директор, и Малешевски Никола, пом. 
директор. 

Претпријатието — Центар за домашни Ракот-
ворби и сувенири „Сувенир" — Скопје е консти-
туирано на ден 6. X. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 709/66. (1729) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. IX. 1966 година, рег. број 10/55, книга IV, е за-
пишана под фирма: Продавница во Битола на 
Градежното производители претпријатие „Слога" 
од Ресен. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на тули, керамиди и капаци од соп-
ствено производство. 

Продавницата е основана од Градежното про-
изводители претпријатие „Слога" од Ресен, со од-
лука од работничкиот совет бр. 01-154 од 15. IX. 
1966 година и решението од Општинското собрание 
во Битола бр. 03-8428/1 од 12 IX. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Каранфили И. 
Тахир, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 363/66. (1687) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. IX. 1966 година, рег. број 10/55, книга IV, е за-
пишана под фирма: Продавница на ул. „Гоце Дел-
чев" број 40 во Ресен на Градежното производи-
телно претпријатие ,^Слога" од Ресен. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на тули 
и керамиди од сопствено производство. 

Продавницата е основана од Градежното про-
изводители претпријатие „Слога" од Ресен, со од-
лука од работничкиот совет бр. 01-178 од 15. IX. 
1966 година и решението' од Општинското собра-
ние во Ресен бр. 04-6689 од 28. V. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Недановеки 
Тодор, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 362/66. (1694) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19. XI. 1966 година, рег. број 31/66, книга I, е запи-
шано под фирма: Стовариште во Битола, ул. 
„Маркс Енгелс" бр. 42, на Книгоиздателството за 
уметничка литература „Македонска книга" од Ско-
пје. Предмет на работењето на стовариштето е: 
продажба на големо на сопствени изданија, изда-
нија на други издавачки и весникарски претпри-
јатија, како и продажба на канцелариски и школ-
ски материјали и прибор, учила, нагледни средства 
школски намештај, машини за пишување и сме-
тање, мерни инструменти, апарати за размножува-
ње, прибор за цртање, фотографски и оптички апа-
рати и прибор, радио-акустички апарати и при-
бор, музички инструменти и прибор. 

Стовариштето е основано од Книгоиздателството 
„Македонска книга" од Скопје, со одлука од ра-
ботничкиот совет од 25. XII. 1965 година и реше-
нието на Општинското собрание во Битола бр. 
03-7631/1 од 29. X. 1966 година. 

Стовариштето ќе го потпишува Петровски Цве-
тан, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 329/66. ' (1747) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации ца 
22. XI. 1966 година, рег. број 1/65, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница за колонијал број 
2 во Битола на Трговското претпријатие „Разнел 
промет" од Битола. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на мало на животни на-
мирници и предмети за куќни потреби. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Разнопромет" од Битола, со одлука бр. 
944 од 8. IX. 1966 година и решението од Општин-
ското собрание во Битола бр. 03-9052/1 од 27. IX. 
1966 година. 

Раководител на продавницата е Ристо Бабаџов-
ски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 414/66. (1748) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. XI. 1966 година, рег. број Ш7, книга Ш, е запи-
шана под фирма: Продавница иво^Струга, ул. „Мар-
шал Тито" на Производственото услужно занает-
чиско претпријатие „Единство" од Струга. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
лесна и тешка конфекција, како и трикотажна сто-
ка од други претпријатија поради дополнување на 
асортиманот. 

Продавницата е основана од Производствено^ 
услужно занаетчиско претпријатие „Единство" од 
Струга, со одлука од работничкиот совет бр. 1179 
од 4. XI. 1966 година и одобрението од Општинското 
собрание во Струга бр. 05-7181/1 од 14. XI. 1966 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Баловски К. 
Паско, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 420/66. (1 7 5 2) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 10, страна 247, книга IV, е запишан под 
фирма: Инвалидско занаетчиско производно прет-
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пријатие „Биљана" од Скопје — Дуќан број 29 
во Скопје на „Битпазар". Предмет на работењето 
на дуќанот е: продажба на сите врсти свои про-
изводи и производи од други претпријатија, како 
и трговска стока за дополнување на асортиманот 
и продажба со услуги на безалкохолни и алкохол-
ни пијалоци. 

Дуќанот е основан од работничкиот совет на 
Инвалидското занаетчиско производно претприја-
тие „Биљана" — Скопје, со одлука од 12. VII. 1966 
година. 

Раководител на дуќанот е Лука Никаљевиќ. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 733/66. (1783) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 999, страна 927, книга IV, е запишано под 
фирма: Здружение на пензионерите и инвалидите 
на трудот при општината И д ади ја — Скопје — Би-
фе од затворен тип во Скопје, ул. „Раде Кончар" 
број 7. Предмет на работењето на бифето е: то-
чење на безалкохолни пијалоци, варење на кафе, 
чај, точење на природен алкохол-вино и ракија, 
приготвување на ладни јадења и готвење само на 
шкебе чорба на пензионерите. Во колку се укаже 
потреба и можност во иднина може да отвори и 
скара, а нарочито во летниот период. 

Бифето е основано од Управниот одбор на Здру-
жението на пензионерите и инвалидите на трудот 
при општината Идадија — Скопје со одлука бро.; 
245 од 24. IX. 1966 година. 

Раководител на бифето е Рашчиќ Азис. 
Бифето од затворен тип во Скопје ќе го пот-

пишува, задолжува и раздолжува Рашчиќ Азис, 
раководител, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 717/66. (1805) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во ,регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 998, страна 923, книга IV, е запишана под 
под фирма: Фабрика за обувки — Дервента — Про-
давница во Скопје ул. „Стив Наумов" број 91. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
мало на сите врсти обувки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието за обувки — Дервента, а 
согласно со решението на Собранието на општи-
ната Кале - Скопје бр. 06-18371 од 21. X. 1966 го-
дина. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Мангов 
Илија, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 718/66. (1806) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 794, страна 659, книга III, е запишано под 
фирма: Трговското претпријатие „Југобицикл" од 
Белград — Претставништво во Скопје, ул. „256" 
(VIII колосек) во работните простории на Претпри-
јатието „Билка". Предмет на работењето на прет-
ставништвото е: склучување на договори за купо-
продажба во име и за сметка на претпријатието, а 
во рамките на одобрената дејност. 

Претставништвото! е основано од работничкиот 
совет на Трговското претпријатие „Југобицикл" — 
Белград, и согласно со решението на Собранието на 
општината Идадија — Скопје бр. 1183/1 од 19. VI. 
1963 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето Анче 
П. Анчев, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 490/63—2. (1808) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2. VI. 1966 година, рег. број 10/66, книга II, е запи-
шана под фирма: Продавница — трафика број 3 
во Струга на Трговското претпријатие „Тутун" од 
Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: 
трговија на мало со цигари, кибрит, прибор за бри-
чење, пишување и пушење, таксени и поштенски 
марки, разни разгледници и хигиенска гума. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Тутун" од Скопје, со одлука од работ-
ничкиот совет од 15. VI. 1965 година и решението 
од Општинското собрание Струга бр. 05-1536 од 
7. III. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Теофиловски 
Акиф, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 153/66. (1282) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2. VI. 1966 година, рег. број 9/66, книга И, е запи-
шана пол фирма: Продавница — Трафика бр. 4 во 
село Лабуништа на Трговското претпријатие „Ту-
тун" од Скопје. Предмет на работењето на продав-
ницата е: трговија на мало со цигари, кибрит, при-
бор за пушење, пишување и бричење, таксени и 
поштенски марки, разни разгледници и хигиен-
ска гума. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Тутун" од Скопје, со одлука од работ-
ничкиот совет од 15. VI. 1965 година и решението 
на Општинското собрание во Струга број 05-1556/1 
од 7. Ш. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Цветковски Ан-
гелко, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 152/66. (1283) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. IX. 1966 година, рег. број 1/G5, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница за намештај и уреди 
за домаќинството „Ат-пазар" во Битола на Тргов-
ското претпријатие „Разнопромет" од Битола. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
на намештај и електроуреди за домаќинството. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Разнопромет" од Битола, со одлука од 
работничкиот совет бр. 1106 од 26. X, 1966 година 
и решението од Општинското собрание во Битола 
бр. 03-17010/65 од 10. VI. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Љубе Јованов 
Михајлов, а ќе ја потпишува лицето што е овла-
стено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 366/66. (1506) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17. IX. 1966 година, рег. број 18/66, книга II, е за-
пишана под фирма: Заштитна стаклорезачка ра-
ботилница „Напредок" од Охрид на Сојузот на сле-
пите во Охрид. Предмет на работењето на работил-
ницата е: устаклување на разни градежни објекти, 
правење на разни рамки и устаклување, урамување 
на разни слики, матирање на стакло, гравирање, 
правење на разни сувенири од стакло, изработка на 
мрежи од најлон конец, корпи и други производи 
и предмети од пластика. 

Работилницата е основана од Сојузот на сле-
пите во Охрид со одлука бр. 181/1 од 10. VIII. 1966 
година. 

Работилницата ќе ја потпишува Манчески Ки-
ме, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 3159/66. (1508) 
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Окружниот стопански суд во Штип Објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 23. V. 1966 година, страна 378, реден број 1, е 
запишан под фирма: Погон за експлоатација 
„Струмешница", со седиште во Струмица. 

Погонот J te врши: 
а) Основна дејност: 
— вршење водостопанска услужна дејност; 
— снабдување со вода, одржување, прочисту-

вање на загадени води и др.; 
— одржување на водостопански објекти и по-

стројки. 
б) Споредна дејност: 
— одржување на комунални објекти и постој-

ки за водоснабдување и прочистување на загадени 
води; 

— со свои транспортни средства врши транс-
портни услуги на трети лица; 

— одгајува, тови и стопанисува со риби во угра-
дените вештачки акумулации; 

В. д. началник на погонот е Ангел Маринков, 
кој ќе го потпишува и претставува. 

Погонот е основан од Водостопанското претпри-
јатие „Струмички слив" од Струмица. 

Запишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката од работничкиот совет на Прет-
пријатието број 01-1/1 од 6. IV. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи 
бр. 106/66. (1596) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 15, страна 580, книга III е запишано 
следното: Согласно со одлуката на работничкиот со-
вет на Претпријатието „Стокопромет" експорт-им-
порт - Скопје број 885 од 7. IV. 1966 година досе-
гашната регистрирана дејност за прехранбени про-
изводи, добиточна храна и простирка, добиток и 
живина се оточнува и во иднина ќе гласи: 

Прехранбени производи — Пченица и 'рж (без 
семе), пченка во зрна (без семе), останати жита-
рици (јачмен, просо-нелуштен, хељда и сл., — без 
семе), излупен, полиран, глазиран и искршен ориз, 
пшенично брашно (бело и лебно), брашно од оста-
натите житарици за човечка исхрана (од пченка, 
јачмен, орис, хељда и др), останати производи за 
мелење на житарици за човечка исхрана (пшеничен 
гриз и шпенична прекрупа, пченкарен гриз, гриз од 
останати житарици, гершла, освен пахуљици, пр-
жени пахуљици од житарици и др.), бел леб и 
сите врсти печива, полубел леб и црн, тестени про-
изводи (макарони, шпагети, нудли и слични про-
изводи), останати производи од брашно (бисквити, 
кекси, медењаци, обланди, наполитанки, чај но пе-
чиво, двопек, мрвици и сл.), свинско месо и месо 
од прасетина (свежо и смрзнато), јунешко и телеш-
ко месо (свежно и смрзнато), говедско месо (све-
жо и смрзнато), овчо и јагнешко месо (свежо и 
смрзнато), месо од останати домашни животни (ко-
зјо, коњско, бивол еко и др. — свежо и смрзнато), 
месо од домашна живина од сите врсти (свежно 
и смрзнато), свежо и смрзнато месо од сите врсти 
дивеч (зајак, срна, дивокоза и др.), сланина и су-
рово сало. останати внатрешни непреработени про-
изводи од закланата стока за човечка исхрана (ја-
зици, џигери, бубрези, слезинки, шкембиња, папци, 
глави, коски и сл.), солена, сушена и пушена сланина, 
суво и пушино месо од сите врсти, месни преработки 
(салами, колбаси, матадела^ кренвишли и др.), оста-
нати неспомнати преработки од месо за човечка 
исхрана (суви изнутрици, чварци, лој и др.), месни 
конзерви без зеленчук од сите врст вклучувајќи ја 
паштетата, месни конзерви со зеленчук, морска, 
езерска и речна риба (свежа и смрзната), сушена, 
солена и пушена риба од сите врсти, рибни кон-
зерви без зеленчук од сите врсти, останати неспом-
нати рибни производи, љускари и мекушци за чо-
вечка исхрана (рибна паштета, бакалар, кавијар, 
рибни конзерви со зеленчук, полжави и ракови, 

школки и друго), животинска и живинска маст, 
растителни масла и масти за јадење, без маргарин, 
маргарин, свежо и кондензирано млеко, кисело мле-
ко и јогурт, млеко во прав, путер и масло, кајмак, 
сирење од сите врсти (акшкавал, трапист, емента-
лер, тврдо сирење, бело меко сирење, топено си-
рење и др.), останати неспомнати млечни произ-
води (милерам и сл,), јајца, не (вклучувајќи ги ја ј -
цата во прав, јајца во прав, природен мед, компири, 
грав, свежа зелка, кељ, патлиџани, пиперки, кро-
мид и останат свеж и смрзнат зеленчук (арпаџик, 
спанаќ, кромид, лук, карфиол, модар патлиџан, бо-
ранија, маслинки, печурки, капор, ротква, реи, мор-
ков, салата и сл.), доматено пире, конзерви со зе-
ленчук, кисел зеленчук од сите врсти, без конзерви, 
останати неспомнати преработки и производи од 
зеленчук за човечка исхрана (сокови од зеленчук: 
компир, боранија, сочиво, сува пиперка брашно од 
компир, сенф, супи и сл.), јаболки од сите врсти, 
сливи, свежо и смрзнато грозје, праски, лешници и 
бадеми без лушпи, јужно овошје (лимони, помо-
ранџи, банани, кокосови орен, ананас, урми, нар, 
граплфруит, рогачи, мандарини и др.), останато не-
спомнато овошје свежо и смрзнато (цреши, вишни, 
кајсии, праски, круши, дун,и, смокви, дињи, лубе-
ници, јагоди, капини, малини, костени, марони, бо-
ровници, рибизли и др.), мармалад и пекмези од 
сливи и останато овошје, џемови и слатка од овошје, 
сокови од овошје, концентрирани и засладени (виш-
ни, капини, сливи, јаболки, лимон и малина), сирови 
сокови од овошје од сите врсти (вишни, цреши, 
малини, јаболки, кајсии, праски и др.), суво овошје 
од сите врсти — исклучувајќи ги сувите сливи, су-
ви сливи, останати неспомнати преработки од овош-
је за човечка исхрана (овошни желеа, компоти, 
кори од поморанџи и лимони, кикирики и пржени 
бадеми, кокосово брашно и др.), шеќер во прав, 
КОЦКИ И кристал, бонбони и слатки од шеќер, чо-
колада во сите врсти (за јадење, за месење и сл), 
какао, останати неспомнати производи од ПРОИЗ-
ВОДСТВОТО на бонбони,слатки и какао (сахароза, ме-
ласа за јадење, гликоза, декстроза, латкоза, мал-
тоза, левулоза, карамел шеќер, вештачки мед, ва-
ни лин шеќер, како паста и путер, клемови и из-
работки од чоколади, чоколадни бонбони, мастики 
и др.), сирово, пржено и мелено кафе, сол, зачини (би-
рер во зрна и прав, пиперка мелена и точена, ванила, 
цимет, ким, анис, шафран, ловоров лист, мак и др.), 
чаеви и лековити растенија од сите врсти (домашни 
и од увоз), природно, обично и квалитетно вино во 
буриња и шишиња, десертно, ароматично и пенливо 
вино, останати вина (од јаболка, вишња, протек 
и др.), пиво, природна ракија (шливовица, комо-
вица, клековача и др.), десертен алкохолен пијалок 
(пелинковац, мастика, рум, виски, коњак, ликер, 
вотка, џин, вињак, мараекино, бренди, крушковац 
и др.), сиров шпирт, етил алкохол до 80о, вин-
ски, овошен и останат оцет за исхрана, лимонада, 
оранжада, кокта, сода-вода и останати безалкохол-
ни пијалоци, природна и вештачка минерална вода, 
останати неспомнати производи за исхрана (ци-
корија, квасец за месење и печење, сурогати кафе, 
сода бикарбона и др.). 

Добиточна храна и простирка — Суво сено од 
сите врсти, зрнеета и друга добиточна храна (зоб, 
мешана зрнеста храна, грахорица, добиточна репка 
и др.), останата добиточна кабаста храна (шаша, 
слама, плева, пченкарина и др.), производи од до-
биточна храна на прехранбената индустрија (ме-
киње, уљани погачи и сачма од сите врсти, кош-
тано и рибино брашно и отпадоци од месо, отпа-
доци од пиварски јачмен, пченична клица, отпадо-
ци од шеќер, резанци од шеќер, репка, концентрати 
и др.), сол за стока. 

Стока и живина — Свињи и прасиња, говеда, 
бивол и, јунци и телиња, овци, кози, јагниња и 
јариња, коњи, мулиња и мазги, жива живина од 
сите видови, диви животни, пчели, — кошници и 
жива дивеч. 
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Согласно одлуката на работничкиот совет број хартија, картонски кутии, натрон (вреќи и др.), оста-
885 од 7. IV. 1966 година дејноста на претпријатието нати производи од хартија. 
трговија на големо и мало во внатрешен цро- Производи од дрво — Дрвна галантерија (рез-
мет се проширува со следните дејности: барски и метарски работи^ рамови, шахови, ку-

Кожни и гумени производи — Надворешни и тии за тутун и др.), дрвна амбалажа (качиња, бу-
внатрешни гуми за моторни возила, надрорешни и риња, бочви, сандаци, гајби и др,), останати неспом-
внатрешни гуми за велосипеди и трицикли, оста- пати финални дрвни производи, 
пати неспомнати гумени производи (медицински Течно гориво и мазиво - Моторно и машинско 
гумени производи, душеци, ракавици, гумени оде- мазиво и техничка маст. 
ла, гумени црева и пиле, гумени плочи и простени Останати неспомнати производи — Останати не-
и др.). спомнати производи од разноврсна индустрија за 

Метални производи — Ваљана челична жица, ле- домаќинството и занаетчиството (сита и решета, 
гирана, нелегирана и производи од жица, челични ли- четки и метли, молерски четки и решета, кројачки 
мови од сите видови-легирани и нелегирани (тешки, кукли, свеќи, термос боци, термофори, плински ре-
средни, фини — танки, точени и Превлечени), лим, ЛЈОИ, жарачи и прибор за ложење, брусеви, гра-
цевки и траки од никел, лим и траки од бакар, фитни четкици и др.), семе, пченично и од 'рж, семе 
месинг, бронза и други легури од бакар, цевки, од пченка, семе од останати житарици (јачмен, овес, 
шипки, лимови и спојници за цевки од алуминиум, просо, орис, хељда и др.), останато неспомнато семе 
цевки, лим, траки и спојници за цевки од олово, од индустриски растенија и зеленчук, (шеќерна реп-
лим, цевки, шипки и спојници за цевки од цинк, к а , коноп, хмељ, сончоглед, тутун, зеленчук, цве-
шипки од калај, рачни или мапшнски алати (ло- ќе и др.), свежо цвеќе од сите видеви, вештачко 
пати, ашови, пијуци и др.), плугови (запрежни трак- цоеќе, пердув, восок од пчели и сушени црева, 
торски), и копачи, дрљачи и брани, тракторски и Сирова и сува кожа - Сирова говедска, телеш-
запрежни култиватори, сеј алки и сади лици, рас- Ка, коњска и свинска кожа, останати врсти сирова 
турачи на шталско и вештачко ѓубре, прибор за кожа, сува кожа од овци и кози, останати видови 
наводнување, круњачи, жетвалипи, самоврзачки и н а с у в а К 0 Ж а , прана и непрана волна. 
Брзачки, косачки, вршалки, комбајни, лозарски и Покрај горниот промет и производство на млеч-
овошни прскалици, сортирки (за овошје, јајца и н и производи. 
сл.), центрифуги за млеко, останати земјоделски 0 д окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
малшни и направи (апарати за молзење, преси за gp 199/65. (666) 
сено и. слама, секачи за добиточна храна, инкуба- —! ' - -
тори и др.), делови и прибор за земјоделски ма-
шини и направи, останати машини и уреди без пре- СОДРЖИНА 
цизни апарати и инструменти (машини за пеглање Страна 
алишта, за конзервирање, ракување, компресори, / 1 7 2 ; Закон за радио-сообраќајот - - - - 305 
пумпи, климо-уреди, уреди за вентилација и др.), ^/173. Закон за санирање и изградба на неето-
дактилографски и книговодствени машини, мотори папски објекти што се од општ интерес за 
за земјоделски мапшни, камиони, автобуси и Републиката во периодот 1967—1970 годи-
автомобили, трактори, патнички автомобили до 9 / на на подрачјето на град Скопје — — 307 
седишта, камиони, моторцикли, мопеди и скутери, /174. Закон за изменување и дополнување на 
велосипеди и триколици без мотор, приколки за ка- Законот за уредување имотните односи 
миони и трактори, останат^ неспомнати специјални настанати со самовласни заземања на 
моторни возила (ладилници — авто-цистерни, огно- / земјишта во општествена сопственост — 309 
гасни автомобили, камиони, багери, автомобили — -Ј175. Одлука за пренесување правата и обврс-
дизалици, камионет — комби и др.), делови и при- ките на основач спрема Претпријатието 
бор за патни возила и други машини и уреди. во основање рудници и железарница 

Стакло, керамика и порцелан — Равно стакло „Скопје" — Скопје на општината Кале 
(ливено, валкано, брушено, полирано, боено или за- / во Скопје — — — — — — — — 309 
маглено), сигурносни стакла за автомобили и др., ^176. Одлука за давање одобрение на завршна-
стаклена амбалажа од сите видови (балони, боци, та сметка на Републичкиот фонд за води 
тегли и сл.), без лабораториска и фармацевти ам- / за 1966 година — — — — — — — 310 
Залажа. ' 177. Одлука за давање согласност на финан-

Електротехнички производи и материјал - сискиот план на Републичкиот фонд за 
Електрични мотори и генератори, трансформатори, / води за 1967 година — — — — — — 310 
делови и прибор за електрични мотори, генератори Y 178. Одлука за потврдување Статутот на Пе-
акумулатори и машини и фрижидери. / дагошката академија во Штип — — — 310 

Хемиски производи - Хемиски киселини и / 1 7 9 - Одлука за потврдување Статутот на Пе-
бази, азотни ѓубриња, фосфорни ѓубриња, калиумо- / дагошката академија во Битола - - 310 
во ѓубре, мешано и останато ѓубре, модар камен, /180. Одлука за потврдување Статутот на Ви-
средства за заштита на растенијата, без модар ка- / ЧЈата економска школа во Прилеп - - 311 
мен, сапун за перење, тоалетен сапун, детерџени за " Ж . Одлука за потврдување Статутот на Ви-
перење од сите видови, бои, емајли, лакови и фир- / ^ а т а земјоделска школа во Струмица - 311 
нај си, разредувачи и растворувачи за бои и ла- / 1 8 2 - 0 Д л У к а за потврдување Статутот на Ар-
КОБИ, останати неспоменати хемиски производи (ве- / 1 0 0 хивот на македонија - скопје - - - б и 
штачки црева идо.) . / 1 8 3 ' Решение за распишување дополнителни 

производи од п л а т н и маси - Цел,офан, по- - б о р и ^ ^ -
ливинил, линолеум, амбалажа од пластични маси, публика Маколонипа ^ - - о, , 
останати производи од пластични маси (смоли, леп- у Одлука на Уставниот суд на Македонија 
нови, црева, гутаперка и гума латекс , синтетички ^ ^ 2 6 1967 година - - - 311 
влакна, синтетички и природен каучук, галанте- Одлука на Уставниот суд на Македонија 
рИЈа од пластични маси, корици за книги и тетрат- Ј 0 о д 2 б а п р и л 1 9 6 7 г о д и н а 3 1 2 
ни, садови од пластични маси, стални прекривки од . у ш одлука на Уставниот суд на Македонија 
пластични маси и др.). б р 5 8 о д 2 8 а п р и л 1 9 6 7 г о д и н а 3 1 3 

Хартија и производи - Картон и пак папир, 1/187. Одлука на Уставниот суд на Македонија 
хартија и картонска амбалажа (кеси и вреќи од бр. 37 од 28 април 1967 година — — — 314 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10a. 
Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 при 

Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


