
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 27 април 1973 
С к о п ј е 

Број 17 Год. XXIX 

Претплатата за 1973 година изне-
сува 150 динари. Овој број чини 
2 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

162, 
Просветно-културниот собор на Собранието на 

СРМ, на седницата одржана на 29 март 1973 го-
дина, ја претресе Информац.ијата за реализација 
на заклучоците за марксистичкото образование на 
средношколската младина на СРМ, со извештаите 
на пратеничките групи и, согласно со член 275 
став 3 од Деловникот на Собранието на СРМ, до-
несе 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА НАТАМОШНО ОСТВАРУВАЊЕ 

НА МАРКСИСТИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
НА СРЕДНОШКОЛСКАТА МЛАДИНА 

Оценувајќи го остварувањето на Заклучоците 
за марксистичкото образование на младината, до-
несени од Соборот во април 1971 година, Соборот, 
врз основа на Информацијата изготвена од Репуб-
личкиот завод за унапредување на школството и 
извештаите на пратеничките групи, констатира 
дека: 

— Заклучоците на Соборот од април 1971 го-
дина и материјалот на Републичкиот завод за уна-
предување на школството биле предмет на раз-
гледување и преземање на конкретни мерки во 
незначителен број училишта и совети за образо-
вание при општинските собранија. Поголема ак-
тивност во оваа насока е покажана по 21-та сед-
ница на Претседателството на СКЈ и особено по 
Писмото на Претседателот Тито и Извршното биро, 
но сепак не во доволна мера; 

— во многу училишта за средно образование 
и совети, надлежни за работите на образованието 
при општинските собранија, нема доволно целосни 
и правилни сфаќања за тоа што се бара со реа-
фирмирањето на марксистичкото образование и 
социјалистичкото воспитување. Според мислењето 
на Соборот, ваквата положба е условена од пове-
ќе причини, а особено од неповолната кадровска 
структура на наставниците од филозофската и со-
циолошката група предмети, недоволното маркси-
стичко образование на Наставничкиот кадар во 
целина и од материјалната положба и општестве-
ниот статус на образованието; 

— подобрувањето на квалитетот на маркси-
стичкото образование низ наставно-воспитниот 
процес воопшто и низ целокупната организација 
на животот и работата во училиштата е во ди-
ректна врска со подобрувањето на квалитетот на 
образованието воопшто. Според мислењето на Со-
борот тоа бара, покрај другото, и подобрување на 
материјалната положба и општествениот статус на 
образованието; 

— дел од посетените средни училишта работат 
и живеат во средини и услови во кои не се до-
волно развиени самоуправните општествени одно-
си. Таквите услови овозможуваат во редовите на 
оваа младина да се пробиваат различни сфаќања, 
спротивни на марксистичкото учење и практиката 
на нашето социјалистичко самоуправно општество. 
Голем дел од оваа младина е надвор од активниот 
политички живот, пред се од младинските опште-
ствено-политички организации. Горните слабости 
се последица и на отсуството на вистински одго-
вори на актуелните прашања на нашиот опште-
ствен развој. Присутни се и мислења за расчекор 

меѓу прокламираните цели и принципи на нашата 
политика и идејно-политичката практика на по-
веќе организации и форуми. Поголемата дослед-
ност во остварувањето на зацртаниот курс на на-
шиот општествен развиток ќе станува се попри-
влечен за младата генерација и ќе придонесува 
поуспешно да се остварува решавачкото влијание 
врз формирањето на нејзините социјалистички 
убедувања и врз содржината на нејзината опште-
ствено-по л птичка акција; 

— средношколската младина, како дел на мла-
динската структура на општеството, не е ниту мо-
же да биде хомогена. Сите објективни противреч-
ности во интересите на различните делови на оп-
штеството и различните области на трудот и тво-
рештвото се појавуваат и к а ј оваа младина. Собо-
рот смета дека во општествениот живот на учили-
штата и во работата на младинската организација 
не се води доволно сметка за ваквата објективно 
создадена положба, па според тоа во недоволна 
мера се присутни свесни и организирани настоју-
вања за остварување на социјалистичките стреме-
жи на оваа младина. Во таа смисла отсуствува и 
потребното педагошко раководење од страна на на-
ставниците. 

За формирање на социјалистичката свест и за 
зголемување на општествено-политичката ангажи-
раност на младината, со што таа би го презела сво-
јот дел од одговорност во самоуправниот социјали-
стички развој на општеството, училиштата во не-
доволна мера се ангажираат да ја упатуваат кон 
тоа — реалните перспективи на развојот на само-
управниот социјализам да ги изнаоѓа во значај -
ните постигања на нашата Револуција и во соци-
јалистичкото преобразување на општеството. 

Врз основа на изнесените констатации, Соборот 
ги донесува следните: 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Мерките иницирани со заклучоците на Со-
борот од април 1971 година треба докрај да се ре-
ализираат. Меѓутоа, неопходно ќе биде тие мерки 
да се прошират и врз целокупната проблематика 
на марксистичкото образование и социјалистичкото 
воспитување на младината заради негово целосно 
согледување и решавање. 

2. За подобрување на марксистичкото образо-
вание и социјалистичкото воспитување како ос-
новно и натаму останува прашањето на Наставнич-
киот кадар. Во оваа смисла заострувањето на кур-
сот за соодветност на образованието при приемот 
на нови наставнички кадри од филозофската и 
социолошката група предмети во училиштата за 
средно образование, воведувањето на нови пред-
мети на катедрата по филозофија и отворањето 
на новата група за социологија на Филозофскиот 
факултет, претставува знатен успех во реализи-
рањето на заклучоците. 

За натамошно поинтензивно подобрување на 
кадровската структура, меѓутоа, неопходно е и: 

— да се води политика на стипендирање на 
поталентираните ученици од средните училишта за 
студии на филозофската и социолошката група 
предмети на Филозофскиот факултет, 
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— да се организира степен за специјализација 
на марксистичкото образование во средните учи-
лишта, 

— да се организира настава од трет степен за 
проблемите и развојот на марксизмот. 

3. Заради натамошно подобрување на кадров-
ската структура на Наставничкиот кадар од ф и -
лозофската и социолошката група предмети, треба 
поорганизирано да продолжи перманентното усо-
вршување на постојниот кадар и во училиштата 
за средно образование да се формираат кабинети 
за марксистичко образование, кои би придонеле за 
натамошно индивидуално усовршување на овие 
наставници, а во исто време би претставувале не-
посредна помош на сите наставници за маркси-
стичка идејност и социјалистичка насоченост на 
наставата по сите предмети. 

4. Постојните наставни планови и програми 
како по основи на науката за општеството и по 
филозофија, така и по сите други предмети, од 
повеќе причини се јавуваат како една од пречки-
те за адекватно реализирање на марксистичкото 
образование и воспитување во духот на самоуправ-
ниот социјализам. Ова посебно се чувствзпва во 
стручните училишта и училиштата за занимање. 

Соборот смета дека со новите наставни плано-
ви и програми што ги изработува Републичкиот 
завод за школство предметите што овозможуваат 
подиректно марксистичко образование и воспиту-
вање во тој дух, квантитативно ќе бидат поаде-
кватно застапени. Меѓутоа, значајно е прашањето 
и од квалитативниот аспект, т. е. за правилниот 
избор на содржините, нивниот обем и длабочина, 
нивната композиција и слично. 

Поради тоа, Соборот смета дека на овие пра-
шања треба да им се посвети најсериозно внима-
ние бидејќи се наоѓаме во време кога наставните 
програми се во тек на изработување. Во тој поглед 
неопходна е координација и соработка со другите 
републики. И по другите наставни предмети неоп-
ходно е да се изврши извесна проверка за тоа до 
која мера се искористени можностите што приро-
дата на материјалот по одделни наставни дисци-
плини го дава за експлицирање на марксистич-
ката онтологија, за објективната дијалектика, за 
одредени вреднувања и слично. Според мислењето 
на Соборот, не е доволно на овие и други моменти 
да се укажува само во делот за целите и задачите 
на наставата по дадените предмети, туку и во 
самите програмски содржини. 

5. Имајќи го предвид фактот дека новите на-
ставни планови и програми за средното образова-
ние ќе почнат да се применуваат дури по две го-
дини и тоа сукцесивно, се налага потребата од од-
редени интервенции во постојните наставни пла-
нови и програми и тоа од два аспекта: прво, за-
ради намалување оптовареноста на учениците, ка-
ко со неделниот фонд на часови, така и со непо-
требни содржини, и второ, заради обезбедување 
на поголеми можности за марксистичко образова-
ние и социјалистичко воспитување на учениците 
по сите наставни предмети. 

6. Да се изготви посебна програма за стручно, 
педагошко-психолошко и методско усовршување 
на Наставничкиот кадар — одделно за наставни-
ците што предаваат директно марксистички пред-
мети и одделно за наставниците што ги предаваат 
сите други наставни предмети. Исто така да се 
настојува авторизираните реферати од организи-
раните семинари да послужат за издавање на при-
рачници, со кои ќе се олесни индивидуалното усо-
вршување на Наставничкиот кадар. 

7. Да се организира семинар со директорите на 
училиштата за средно образование и претставници 
на самоуправните органи за целокупната органи-
зација на животот и работата во училиштата на 
кој оваа сложена проблематика ќе се разгледа 

и од аспектот на марксистичкото образование и 
социјалистичкото воспитување на учениците. И од 
овој семинар да се настојува да произлезе соод-
ветен прирачник. 

8. Ценејќи го значењето на личното усовршу-
вање на Наставничкиот кадар потребата од пого-
лема застапеност на учебниците на учениците, 
неопходно е да се вложат поголеми усилби за 
изработување на методски прирачници, квалитет-
ни учебници и друга литература. 

9. За марксистичкото образование и воспиту-
вање во духот на самоуправниот социјализам го-
лема улога можат да одиграат: радиото, телевизи-
јата, стручната периодика, детскиот и дневниот 
печат. Поради тоа, потребно е ^определено да се 
програмира оваа активност од страна на нивните 
носители. 

Број 03-1081 
12 април 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Проев етно-културниот собор 
на Собранието на СРМ, 

Драги Тозија, с. р. 

163. 
брз основа на точката 3 од Одлуката за при-

времено финансирање на потребите на Социјалис-
тичка Република Македонија за кои средства се 
обезбедуваат од Републичкиот буџет во периодот 
јануари — март 1973 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/72), а (во врска со член 14 став 1 од 
Законот за републичкиот буџет за 1972 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 11/72), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО 

И ОВЧО МЛЕКО 

1. Премијата за кравјо и овчо млеко до 30 
јуни 1973 година ќе се определува според Одлу-
ката за определување премија за кравјо и овчо 
млеко во 1972 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 14/72, 20/72 и 32/72 година). 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе сс 
применува од 1 април 1973 година. 

Бр. 12-782/1 
28 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

164. / 

Брз основа на точка 3 од Одлуката за одреду-
вање на максималните цени за електричната енер-
гија („Службен лист на СФРЈ" бр. 16/73), Изврш-
ниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАН ЗА ДАВАЊЕ СО-
ГЛАСНОСТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕК-

ТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
„ЕЛЕКТРОМАКЕДОНИЈА" - СКОПЈЕ 

1. Се овластува Републичкиот завод за цени да 
дава согласност на актите на Претпријатието 
„Електромакедсшиј,а" — Скопје, за изменување к 
дополнување на тарифните ставов,и за продажба на 
електрична енергија на потрошувачите на дистри-
бутивната мрежа. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-846/2 
28 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

165. 
Врз основа на точка 3 од Одлуката за одреду-

вање на максималните цени за електричната енер-
гија („Службен лист на СФРЈ" бр. 16/73), Извршни-
от совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ТАРИФАТА ЗА 
ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА 
ПРЕНОСНАТА МРЕЖА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО 
„ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО" - СКОПЈЕ ОД 17 МАЈ 

1972 ГОДИНА 

1. Се дава согласност на Одлуката на Прет-
пријатието „Електростопанство" — Скопје, доне-
сена на ден 27 март 1973 година, со која се зго-
лемуваат за 12% тарифните ставови за испора-
чана електрична енергија на преносната мрежа на 
напоните 220 kv, 110 kv и 35 kv, со примена од 15 
април 1973 година. 

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

Бр. 12-846/1 
28 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

166 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР 

ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА 

1. Се именува за потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за индустрија и трговија Мито Мар-
ковски, секретар на Стручната служба за плани-
рање и долгорочен развој на стопанството во Сто-
панската комора на Македонија. 

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

Бр. 12-717/1 
12 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

167. 
"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 ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР 

ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се именува за потсекретар во Извршниот 
совет Петко Чадиковски, досегашен директор на 
Дирекцијата на Југословенската слободна зона во 
Солун. 

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

Бр. 12-716/1 
1 јануари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

168. 
Врз основа на член 21 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА 

СОВЕТОТ ЗА ИСЕЛЕНИЧКИ ПРАШАЊА 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се именува за претседател на Советот за 
иселенички прашања на Извршниот совет Томе 
Петровски, советник во Извршниот совет. 

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

Бр. 12-718/1 
12 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

169 
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 
СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се разрешува од должност советник во Из-
вршниот совет Томе Петровски, поради замину-
вање на нова должност. 

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

Бр. 12-719/1 
12 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д - р Ксенте Богоев, с. р. 
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Врз основа на член 21 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 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА ИСЕЛЕ-
НИЧКИ ПРАШАЊА НА ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

1. Се разрешува од должност претседател на 
Советот за иселенички прашања на Извршниот со-
вет Благој Левков. 

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

Бр. 12-720/1 
12 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

171. 
Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот 

совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК 

ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се именува за советник во Извршниот совет 
Благој Левков, досегашен претседател на Советот 
за иселенички прашања на Извршниот совет. 

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

Бр. 12-721/1 
12 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

171. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на алинејата 15 од точка 1 на член 1 од 
Одлуката за воведување комунални такси, доне-
сена од Собранието на општината Пробиштип на 
27 декември 1971 година под бр. 01-1480/1, по одр-
жаната јавна расправа на 28 март 1973 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. Се утврдува дека алинејата 15 од точка 1 на 
член 1 од Одлуката за воведување комунални так-
си, донесена од Собранието на општината Проби-
штип на седницата од 27 декември 1971 година под 
бр. 01-1480/1 („Службен гласник на општина Про-
биштип" бр. 8/71) во времето на нејзиното важење 
не била во согласност со одредбите на членот 46 
од Уставот на СР Македонија и Амандманот XXIV 
на Уставот на СР Македонија. 

2. Оваа одлука на Судот во поглед на поеди-
нечните акти има исто правно дејство како и од-
лука со која се поништува пропис или друг 
општ акт. 

Согласно членот 31 од Законот за Уставниот 
суд на Македонија секој кому со правосилен пое-
динечен акт, донесен на основа на одлуката озна-
чена во точката 1 од оваа одлука, му е повредено 
право, може да бара од суд односно друг орган 
или организација што го донеле поединечниот акт 
измена на тој акт. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во „Службен гласник на општина 
Пробиштип". 

4. Директорот на Трговското претпријатие на 
големо и мало „Нова трговија" од Кратово, на ос-
нова решението на Работничкиот совет на прет-
пријатието бр. 02-646 од 25 ноември 1972 година, 
му поднесе на Уставниот суд на Македонија пред-
лог за оценување уставноста на одлуката означена 
во точката 1 на оваа одлука. Подносителот на 
предлогот смета дека со одлуката, спротивно на 
Амандманот XXIV на Уставот на СР Македонија, 
Трговското претпријатие на големо и мало „Нова 
трговија" од Кратово е ставено во нерамноправна 
и неповолна положба во однос на трговските ра-
ботни организации од подрачјето на општината 
Пробиштип, поради тоа што со членот 1 од одлу-
ката е определено продавниците на трговските, 
земјоделските и другите претпријатија од подрач-
јето на општината Пробиштип за истакната фир-
ма да плаќаат по 1.000 динари, а продавниците на 
претпријатијата од други општини по 10.000 ди-
нари. 

На Судот му е поднесена и претставка од ди-
ректорот на Претпријатието за промет со кожа и гу-
мени производи на големо „Ангрокожа и гума" од 
Скопје со барање да се оцени законитоста на оз-
начената одлука, а исто така и Уставниот суд на 
Југославија со свој допис У. бр. 256/72 од 8 де-
кември 19 Y2 година, согласно членот 22 од Законот 
за Уставниот суд на Југославија, му го отстапи на 
овој суд предлогот на Трговската работна органи-
зација „Нова трговија" од Кочани за оценување 
уставноста и законитоста на истата одлука. 

5. На јавната расправа Судот утврди дека во 
точката 1 на член 1 од Одлуката за воведување 
комунални такси, донесена од Собранието на оп-
штината Пробиштип на седницата од 27 декември 
1971 година, под бр. 01-1480/1 меѓу другото, е опре-
делено за секоја истакната фирма продавниците на 
трговските, земјоделските и другите претпријатија 
годишно да плаќаат комунална такса во износ од 
1.000 динари (алинеја 12), а продавниците на прет-
пријатијата од други општини по 10.000 динари 
(алинеја 15). Судот исто така утврди дека Собра-
нието на општина Пробиштип на седницата од 26 
декември 1972 година донело нова Одлука за ко-
мунални такси под бр. 01-1522/1 („Службен гласник 
на општина Пробиштип" бр. 8/72) и дека со влегу-
вањето во сила на оваа одлука престанала да важи 
одлуката од 27 декември 1971 година. Со новата 
одлука за комунални такси не се предвидени раз-
лични износи на комуналната такса за истакната 
фирма во зависност од општината на чие подрачје 
се наоѓа седиштето на претпријатието. 

И покрај тоа што со новата одлука за кому-
нални такси оспорената одлука е ставена вон си-
ла, Судот одлучи во смислата па ставот 2 на член 
34 од Законот за Уставниот суд на Македонија по-
стапката да не ја запре, туку да пристапи кон ут-
врдување дали оваа одлука во времето на нејзи-
ното важење била во согласност со Уставот на СР 
Македонија. Судот зазеде ваков став затоа што 
со закон не е предвидена можност за измена на 
поединечните акти донесени на основа оспорената 
одлука, а според мислењето на Судот таква мож-
ност треба да се предвиди. 

Според членот 46 од Уставот на СР Македо-
нија забранета е секоја дејност на државен орган 
со која, покра ј другото, се создаваат нерамноправ-
ни односи во делувањето на работните организа-
ции, а согласно алинејата 1 на точка 1 од Аманд-
манот XXIV на Уставот на СР Македонија, заради 
остварување на единството на југословенскиот па-
зар, Социјалистичка Република Македонија на сво-
јата територија на организациите на здружениот 
труд, на нивните здруженија и на работните луѓе 
им обезбедува рамноправни услови за вршење на 
нивните дејности и за стекнување на доходот. 
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Според точката 2 на истиот амнадман противуста-
вен е секој акт и секое дејство што се спротивни 
на точката 1 од овој амандман. 

Судот смета дека со пропишувањето на кому-
нална такса за истакнување на фирма во различ-
ни износи во зависност од општината на чие под-
рачје се наоѓа седиштето на претпријатието се соз-
даваат нерамноправни односи во делувањето на 
работните организации односно нерамноправни ус-
лови за вршење на нивните дејности и за стекну-
вање на доходот. 

Со оглед на тоа што со алинејата 15 од точка 1 
на член 1 од оспорената одлука продавниците на 
претпријатијата од други општини во споредба со 
продавниците на трговските, земјоделските и дру-
ги претпријатија од подрачјето на општината Про-
биштип се задолжени да плаќаат десетпати пого-
лем износ на комунална такса за истакнување на 
фирма, Судот утврди дека оваа одредба од одлу-
ката во времето на нејзиното важење не била во 
согласност со одредбите на членот 46 од Уставот 
на СР Македонија и Амандманот XXIV на Уставот 
на СР Македонија. 

На основа изнесеното Уставниот суд на Маке-
донија одлучи како во точките 1 и 2 на оваа од-
лука. 

У.бр. 70/72 
28 март 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

По извршеното сравнување, установено е дека 
во текстот на Законот за ловство, објавен во 
„Службен весник на СРМ" бр. 5/73, се п о т п а д н а -
ле грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОВСТВО 

1. Во член 10 под б) ред 6, по зборовите „ди-
вите пајки", треба да се додаде зборот „шљуките". 

2. Во член 15, алинеја 4, ред втори, наместо 
зборот „чапјите", треба да стои зборот „шљуките". 

3. Во член 15 алинеја 4, ред трети, наместо 
терминот „1. Ш. до 31. VTI", треба да стои ,Д. IV. 
до 31. Vn" . 

4. Во член 17 став 1 ред втори, по зборот „ко-
зорог", треба да стои зборот „големиот тетреб". 

5. Во член 17, став 1, ред 7, по зборот „буфо-
вите", треба да стои зборот „рисот". 

6. Во член 60, став 2, ред 5, наместо зборот „ср-
ната" треба да стои зборот „срндачот". 

Број 10-140 
28 март 1973 година 

Скопје 

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА 
НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

По извршеното сравнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за односите 
на родителите и децата, објавен во „Службен ве-
сник на СРМ" бр. 5/73, се поткраднале грешни по-
ради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОДНОСИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ 

И ДЕЦАТА 

1. Во член 8, став 2, ред 6 по зборовите „во 
брак", наместо точка треба да стои точка и за-
пирка. 

2. Во член 17, првиот став се брише, а на не-
гово место треба да стои „Мажот на мајката туж-
бата за оспорување на татковство ја поднесува 
против детето и мајката, а ако мајката не е жива, 
против детето". 
i 3. Во член 26, став 2 зборот „поднесе" се заме-
нува со зборот „донесе". 

4. Во член 30, втората реченица да биде втор 
став на член 30. 

Број 10-140 
23 април 1973 година 

Скопје 
ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА 
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

По извршеното сравнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за посвоју-
вање, објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 
5/73, се поткраднала грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСВОЈУВАЊЕ 

1. Во член 35, во последниот ред, наместо број-
ката „34" треба да стои бројката „33". 

Број 10-140 
23 април 1973 година 

Скопје 
ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА 
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

Л/У\ЛЛЛ/ЅЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/Ѕ/7ЅДЛ/^^ 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка по тужбата на тужителот Бакиќ Вехбија 
од Скопје, против тужената Б а к и ќ Шерифа, по 
татко Дациќ, со непозната адреса, за развод на 
бракот, вредност 2.000 динари. 

Се повикува тужената во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас да се јави во судот, 
или да ја соопшти својата точна адреса. Во спро-
тивно, по истекот на овој рок, ќе и биде опреде-
лен привремен старател кој ќе ја застапува до 
правосилното окончување наг бракоразводниот 
спор, согласно со член 77 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 156 од 28. 
III. 1973 година. (40) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка по тужбата на Столевска Веселина Фемка, 
по татко Николовска од Тетово, против тужениот 
Столевски Никола од село Брвеница, Тетовско, а 
сега со непознато место на живеење, за развод на 
брак, вредност 2.000 динари. 

Се повикува тужениот во рок од 30 дена по 
објавувањето на овој оглас да се јави во судот, 
или да ја соопшти својата точна адреса. Во спро-
тивно, по истекот на овој рок, ќе му биде опреде-
лен привремен старател кој ќе го застапува до 
правосилното окончување на бракоразводниот спор, 
согласно со член 77 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 117/72 од 
28. III. 1973 година. (41) 
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Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка по тужбата на тужителката Слободанка 
Кленак од Скопје, ул. „557" бр. 60, против туже-
ниот Иван Кленак од Скопје, сега со непозната 
адреса во СР Германија, за развод на брак, вред-
ност 2.000 динари. 

Се повикува тужениот Иван Кленак од Скопје, 
сега со непозната адреса во СР Германија, да ја 
соопшти на судот својата адреса или да се јави 
лично. Во спротивно, во колку тоа не го стори во 
рок од 30 дена, сметано од објавувањето на огласот, 
ќе му се постави старател кој ќе ги застапува него-
вите интереси во постапката. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2870/72 од 
26. III. 1972 година. (42) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води гра-
ѓанска постапка за развод на брак по тужбата на 
тужителот Б р з а к Ш е ф к и ј а од Скопје, ул. „1208" 
бр. 19, против тужената Ајкуна Брзак од Скопје, 
сега со непозната адреса во Турција, вредност на 
спорот 2.000 динари. 

Се повикува тужената Ајкуна Брзак во рок од 
30 дена по објавувањето на овој оглас да ја сооп-
шти својата адреса на судот. Во спротивно ќе и 
биде поставен старател кој ќе ги штити нејзините 
интереси во постапката. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2770/72 од 
26. III. 1973 година. (43) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка по тужбата на тужителката Ха јри ја Цамиќ, ро-
дена Ахметовиќ од Герекара, општина Тутин, про-
тив тужениот Соко Цамиќ од Долно Коњаре, сега 
со непозната адреса во СР Германија, за развод на 
брак. Вредност на спорот 2.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Соко Цамиќ во рок од 
30 дена од објавувањето на огласот да ја достави 
својата адреса лично или писмено пред овој суд. 
Во спротивно ќе му се определи старател кој ќе 
ги застапува неговите интереси во постапката. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2400/72 од 
26. Ш. 1973 година. (44) 

Пред Окружниот суд во Скопје е поднесена 
тужба од тужителот Ѓорѓи Јанев од Скопје, ул. 
„251" бр. 49, против тужениот Пане Колчаковски 
од Скопје, ул. „464" бр. 65, сега со непознато ме-
сто на живеење, за раскинување на договор и вра-
ќање на пари. Вредност на спорот 19.000,00 ди-
нари. 

Се поканува тужениот Пане Колчаковски во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во 
,.Службен весник на СРМ" да се јави лично на су-
дот или да ја соопшти својата адреса. Во спротив-
но ќе му се определи привремен старател кој ќе го 
застапува до завршувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 952/70. (45) 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО БИТОЛА 

Петар Николовски од Прилеп, ул. „Моша Пи-
јаде" бб., поднесе тужба за развод на брак против 
Анка Николова, со непознато место на живеење. 
Бидејќи тужената Анка е во неизвесност се пока-
нува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави 
во судот или да определи свој застапник. Во спро-
тивно на истата ќе и биде определен застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 518/72. (52) 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО ШТИП 

Стојанов Киро од село Ново Коњарево, Стру-
мица, поднесе до овој суд тужба за развод на брак 
против Стојанова Ѓурѓа од село Ново Коњарево, 
сега со непозната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителство^ на ту-
жената не се познати се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави или да определи свој за-
стапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, го определува за застапник Љубе Николов, 
приправник при Окружниот суд во Штип и де-
лото ќе се разгледува во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П ,бр. 14/73. (4fJ) 

Дракуловска Драга од село Добрејци, Стру-
мица, поднесе до овој суд тужба за развод на брак 
против Дракуловски Димитар од село Мачево, сега 
со непозната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителство^ на туже-
ниот не се познати се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да определи свој 
застапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, го определува за застапник Љубе Николовски, 
приправник при Окружниот суд во Штип и де-
лото ќе се разгледува во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 555/72. (49) / 

Панова Благоротка од село Спанчево, Кочан-
ско, поднесе до овој суд тужба за развод на брак 
против Стојанов Спасо од Виница, ул. „11 Октом-
ври" бр. 10, сега со непозната адреса. 

Биде јќи адресата и местожителството на туже-
ниот не се познати се повикува во рок од еден ме-
сец од објавувањето на огласот во „Службен весник 
на СРМ" да се јави или да определи свој застап-
ник. Во спротивно судот, по службена должност, 
го определува за застапник Боге Илиев, приправ-
ник при Окружниот суд во Штип и делото ќе се 
разгледува во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 553/72. (50) 

Благој Спиров Ивановски од Делчево поднесе 
до овој суд тужба за развод на брак против ту-
жената Мирјана Благоева Ивановска од Делчево, 
сега со непозната адреса. 

Биде јќи адресата и местожителство^ на ту-
. жената не се познати се повикува во рок од еден 

месец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави или да определи свој за-
стапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, го определува за застапник Николов Љупчо, 
приправник при Окружниот суд во Штип и делото 
ќе се разгледува во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 237/71. (51) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд водат спор Трпевска Русанда и 
Трпевски Б л а ж е од село Вратница против Сера-
фимовски Стојче и др. од село Старо Село, Тетов-
ско, за надоместок на штета. Вредност на спорот 

/20.200 динари. Биде јќи тужениот Стојче привреме-
но се наоѓа во Германија со непозната адреса се 
повикува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се ја-
ви на судот или да ја достави својата адреса. По 
истекот на овој рок ќе му биде поставен старател 
кој ќе се грижи за правата и обврските по овој 
спор. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1408/72.. 

Пред овој суд заведен е спор за сопственост по 
тужбата на Рамадани Меџитов Сејфулаи од Тето-
во, улица „29 Ноември" бр. бб, против тужениот 
Џемал Авзо Муслија, со непозната адреса. Вред-
ност на спорот 1.000 динари. Се повикува тужениот 
Џемал Авзо Муслија да се јави во овој суд или 
да достави адреса во рок од 30 дена од денот на 
објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му биде 
поставен старател кој ќе се грижи за неговите 
права во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1308/72. 
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РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 44, стра-
на 180, книга I е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Ветеринарната станица — Ку-
маново, Божиновски Ратко му престанува правото 
за потпишување согласно со одлуката на работ-
ната заедница на Ветеринарната станица — Кума-
ново бр. 03-732 од 14. XI. 1972 година, донесена врз 
основа на решението за пензионирање на Заво-
дот за социјално осигурување од Куманово, бр. 420 
од 18. IX. 1972 година. 

Согласно горенаведената одлука за нов пот-
писник на Ветеринарната станица — Куманово се 
овластува Божиновски Стојче, книговодител, ко ј 
установата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, заедно со 
стариот потписник Станој КОВСКИ Александар, в.д. 
директор. 

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

бр. 161 од 17. XI. 1972 година. (175П 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 57, стра-
на 236, книга I е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Економското училиште „Моша 
Пијаде" — Куманово, Шиковски Петар, службеник, 
му престанува правото за потпишување, бидејќи е 
разрешен од должност со одлуката на советот на 
работната заедница бр. 41/1 од 29. И. 1972 годи-
на, од одржаната седница на 25. И. 1972 година. 

За нов потписник на Економското училиште 
„Моша Пијаде" — Куманово, е назначен со одлу-
ката на работната заедница бр. 03-107 од 11. III. 
1972 година Анчевска Живка , ко ја училиштето ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, заедно со стариот реги-
стриран потписник Горѓи П О П О В С К И , директор, сме-
тано од 3. XI. 1972 год. 

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

бр. 155 од 14. XI. 1972 година. (1752) 

1972 година, согласно со записникот на работната 
заедница, бр. 143 од 14. XI. 1972 година, од одр-
жаната прва седница на 10. X. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 145 од 21. XI. 1972 година. (1754) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 34, 
страна, 1115, книга III е запишано следното: Кон 
Домот на културата на градежните работници — 
Скопје, со решението на Собранието на град Скоп-
је бр. 03-421 од 26. VII. 1972 година за давање со-
гласност на одлуките за присоединување на домо-
вите на културата кон Домот на културата на гра-
дежните работници во Скопје се присоединува До-
мот на културата — колонија Идризово — Скопје. 

Се брише од регистарот на установите од рег. 
бр. 67, страна 278, книга I Домот н а културата — 
колонија Идризово — Скопје поради присоедину-
вање кон Домот на културата на градежните ра-
ботници — Скопје согласно со горенаведеното ре-
шение. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 123 од 27. XI. 1972 година. (1755) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 353, 
страна 449, книга II е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Полното основно училиш-
те „Даме Груев" — село Градско, Николова Лазо 
Грозда, секретар-режисер, и престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешена од должност со 
решението на работната заедница на училиштето, 
бр. 267 од 31. X. 1972 година. 

За нов потписник на Полното основно училиш-
те „Даме Груев" — село Градско, останува реги-
стрираниот потписник Развигор Маневски, дирек-
тор, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, сметано 
од 13. XI. 1972 година. 

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

бр. 159 од 23. XI. 1972 година. (1756) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 216, 
страна 1089, книга I е запишано следното: На до-
сегашните потписници на Основното училиште 
„Ванчо Миланов" — село К'шање, општина К у -
маново и тоа: Лазаревски Стојчо Владимир, ди-
ректор и Доцковски Ѓорѓи Борис, секретар, им пре-
станува правото за потпишување со одлуката на 
работната заедница бр. 02-273/2 од 14. IX. 1972 
година, од одржаната седница на 25. VIII. 1972 
година. 

За нови потписници на Основното училиште 
„Ванчо Миланов" — село К'шање, Кумановско, со 
одлуката на работната заедница бр. 02-273/2 од 14. 
IX. 1972 година од одржаната седница на 25. VIII. 
1972 година, се назначени Алексовски Богдан, ди-
ректор и Симоновска Ружица, секретар, сметано 
од 24. X. 1972 година. 

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

бр. 141 од 28, XI. 1972 година. (1753) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 705, 
страна 1013, книга III е запишано следното: Цен-
тарот за унапредување на индивидуалното земјо-
делство — Кавадарци, е конституиран на 10. X. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 266, 
страна 87, книга II е запишано следното: Кон До-
мот за доенчиња и детската градинка „Димче Мир-
чев" — Титов Велес, согласно со одлуката на ра-
ботната заедница на Детските јасли и градинка 
„Димче Мирчев" — Титов Велес, бр. 251 од 1. XI. 
1971 година, одлуката бр. 321 од 9. IX. 1972 година 
и согласноста на Собранието на општината Титов 
Велес, бр. 5344 од 17. XI. 1971 година се присоеди-
нува Детската установа во изградба — Титов Велес. 

На досегашниот потписник на Домот за доен-
чиња и детската градинка „Димче Мирчев" — Ти-
тов Велес, Никушева Цветан Мира, директор, и 
престанува правото за потпишување, бидејќи е 
разрешена од должност. 

За директор на Домот за доенчиња и детската 
градинка „Димче Мирчев" — Титов Велес е назна-
чен со одлуката број 14 од 15. II. 1972 година на 
работничкиот совет, од одржаната седница на 11. 
II. 1972 година Стојановски Спасе, кој домот ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, со стариот регистриран пот-
писник Кожарова Јордан Даница, сметкополагач, 
сметано од 14. IX. 1972 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Се брише од регистарот на установите од рег. 

бр. 632, страна 649, книга III Детската установа во 
изградба — Титов Велес, бидејќи се присоединува 
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кон Домот за доенчиња и детската градинка „Дим-
че Мирчев" — Титов Велес, согласно со горенаве-
дената одлука. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 121 од 27. XI. 1972 година. (1757) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 334, 
страна 371, книга И е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Основното училиште 
„Маршал Тито" — село Јегуновце, Тетовско,, Бо ј -
чески Ристов Томе, директор, му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од долж-
ност со решението на училиштето, бр. 03-297 од 
30. X. 1972 година. 

Исто така и престанува правото за потпишу-
вање на споменатото училиште на Петровска Ми-
лица, секретар, бидејќи е разрешена од дол,жност 
со решението на Основното училиште „Маршал 
Тито" - село Јегуновце, бр. 03-61 од 19. III.1972 
година. 

За нови потписници на Основното училиште 
„Маршал Тито" — село Јегуновце, Тетовско, со од-
луката на советот на работната заедница на учи-
лиштето бр. 03-298 од 30. X. 1972 година, се назна-
чени следните лица: Василевски Јован, в.д. ди-
ректор и Крстевска Анча, секретар, сметано од 1. 
XI. 1972 година. 

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

бр. 154 од 21. XI. 1972 година. (1758) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 291, 
страна 193, книга II е запишано следното: На до-
сегашниот директор на Основното училиште „Хри-
стијан Тодоровски — Карпош" — село Младо На-
горичане, Кумановско, Бранко Шутевски му пре-
станува правото за потпишување, бидејќи е разре-
шен од должност со одлуката на работната заед-
ница бр. 161/1 од 1. IX. 1972 година. 

За директор на Основното училиште „Христи-
јан Тодоровски — Карпош" — село Младо Наго-
ричане, со одлуката на советот на работната заед-
ница бр. 165/1 од 28. VIII. 1972 година, од одржаната 
седница на 12. VI. 1972 година е назначен Пенев-
ски Круме, кој истото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето, со 
Димитриевски Јован Трајан, секретар, сметано од 
23. XI. 1972 година. 

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

бр. 168 од 28. XI. 1972 година (1813)/ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 150, 
страна 820, книга I е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Историскиот архив - Ти-
тов Велес, Радомир Јовев, директор, му престану-
ва правото за потпишување, бидејќи е разрешен од 
должност со одлуката на работната заедница број 
02-320 од 6. X. 1972 година. 

За директор на Историскиот архив — Титов 
Велес е назначен со горенаведената одлука на ра-
ботната заедница Николов Славко, кој во иднина 
истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, со стариот реги-
стриран потписник Зарзева Марија, режисер, сме-
тано од 10. X. 1972 година. 

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

бр. 135 од 27. XI. 1972 година. (1816) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 31. X. 1972 
година, рег. бр. 40/65 е запишано следното: Му 
престанува правото за потпишување на Гаврило-
ски Наум, директор на Основното музичко училиш-
те — Охрид. 

Се овластува Орачев Горѓи Димитри, директор, 
за потпишување на училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 52/72. (1854) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 31. X. 1972 
година, рег. бр. 123/65 е запишано следното: Му 
престанува правото за потпишување на Милчо 
Точко, директор на Хидробиолошкиот завод — 
Охрид. 

Се овластува Борис Т. Оцевски, в.д. директор, 
за потпишување на Заводот. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
бр. 53/72. (1855) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 31. X. 1972 
година, рег. бр. 1/71 е запишано следното: Му 
престанува правото за потпишување на Благој Ма-
невски, в.д. директор на Заводот за урбанизам, 
архитектура и комунално станбено стопанисување 
— Струга. 

Се овластува Славејко Георгиев, в.д. директор, 
за потпишување на Заводот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 54/72. (1860) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 262, 
страна 1119, книга III е запишано следното: Фир-
мата на Заводот за запослување на работници — 
Гостивар, согласно со одлуката на работничкиот 
совет, бр. 0201-142 од 25. IX. 1972 година се ме-
рава и во иднина ќе гласи: Општински завод за 
запослување на работници — Гостивар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 134 од 8. XII. 1972 година. (1866) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 232, 
страна 1152, книга I е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Периодичното училиште 
„Перо Наков" — Куманово, Анчевска Живка , и 
престанува правото за потпишување со одлуката 
на работната заедница бр. 03-153/3 од 2. X. 1972 
година. 

За нов потписник на Периодичното училиште 
„Перо Наков" — Куманово со горенаведената од-
лука на работната заедница е назначена Зора К р а -
љевска, секретар, која училиштето ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со стариот регистриран потписник 
Трајковски Ангел, директор, сметано од 7. XII. 
1972 година. 

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

бр. 171 од 11. XI. 1972 година. (1868^ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 18. X. 1972 
година, рег. бр. 13/72 е запишано под име: Цен-
трално основно училиште „Стале Попов" — село 
Маково, Битолско. Предмет на работењето на учи-
лиштето е основно задолжително школување, 
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Училиштето е основано од бившата Општина 
Мариово, а сега со потврдата на Собранието на оп-
штината Битола, бр. 01-4534 од 17. X. 1972 година. 

Училиштето ќе го потпишуваат Методија Ко-
вачевски, директор и Васко Турунџиев. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 51/72. (1827) 

Организацијата на здружен труд, со својство 
на правно лице — Гостивар ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето Ѓурчиноски Милош, в.д. директор. 

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

бр. 134 од 8. XII. 1972 година. (1865) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 13. X. 1972 
година, рег. бр. 12/72, е запишана под име: Заед-
ница на здравственото осигурување на работниците 
— Прилеп. Предмет на работењето на заедницата е 
спроведување на здравственото осигурување. 

Заедницата е основана од Собранието на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување на 
работниците — Скопје, со одлуката бр. 01-3276/1 
од 6. XII. 1971 година. 

Заедницата ќе ја потпишува Данче Станкоски 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Ус 
бр. 48/72. (1842? 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 13. X. 1972 
година, рег. бр. 11/72 е запишана под име: Заед-
ница на здравственото осигурување на земјодел-
ците — Прилеп. Предмет на работењето на Заед-
ницата е спроведување на здравственото осигу-
рување. 

Заедницата е основана од Собранието на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување на 
земјоделците — Скопје, со одлуката бр. 01-3348/1 од 
9. XII. 1971 година. 

Заедницата ќе ја потпишува Данче Станкоски, 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 47/72. (1843) / 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 31. X. 1972 
година, рег. бр. 20/65 е запишано следното: 1/1 пре-
станува правото за потпишување на Оливера По-
поска, управител на Установата за дневен престој 
на деца „Јасна Ристева" — Охрид. 

Се овластува Перо Белкоски, директор, за пот-
пишување на Установата за дневен престој на де-
ца „Јасна Ристева" — Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 45/72. (1852) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 262, 
страна 87, книга III е запишана под фирма: Оп-
штински завод за запослување на работници — Го-
стивар — Организација на здружен труд со свој-
ство на правно лице — Дебар. Предмет на рабо-
тењето на организацијата е запослување на работ-
ници. 

Организацијата на здружен труд — Дебар, е 
основана од советот на Општинскиот завод за за-
п е к у в а њ е на работници — Гостивар, со одлуката 
број 0201-142 од 25. IX. 1972 година. 

Организацијата на здружен труд, со својство 
на правно лице — Дебар ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува Штерјоски Јоне, раководи-
тел, во границите на овластувањето. 

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

бр. 134 од 8. XII. 1972 година. (1867) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 724, 
страна 1123, книга III е запишана под име: Заед-
ница на здравственото осигурување на работни-
ците — Гостивар. Предмет на работењето на За -
едницата е спроведување на здравствено осигуру-
вање на работниците. 

Заедницата е основана од Собранието на оп-
штината Гостивар, со одлуката за основање на За -
едницата на здравственото осигурување на работ-
ниците — Гостивар, број 0201-2272 од 22. VI. 1972 
година. 

Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците во Гостивар ќе ја потпишува, задол-
жз^ва и раздолжува Душан Михајловски, в.д. ди-
ректор, во границите на овластувањето. 

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

бр. 126 од 11. XII. 1972 година. (1) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 31. X. 1972 
година, рег. бр. 91/66 е запишано следното: Му 
престанува правото за потпишување на Разме Бан-
ковски, директор на Металскиот училишен цен-
тар „Тито" — Охрид. 

Се овластува Стефан Јовев, в.д. директор, за 
потпишување на Металскиот училишен центар 
„Тито" — Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 49/72. (1853) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 262, 
страна 87, книга III е запишана под име: Општин-
ски завод за запослување на работници — Гости-
вар, Организација на здружен труд, со својство на 
правно лице — Гостивар. Предмет на работењето 
на организацијата е запосдување на работници. 

ООЗТ, со својство на правно лице е основана од 
советот на Општинскиот завод за запослување на 
работници — Гостивар, со одлуката од одржа-
ната седница бр. 0201-142 од 25. IX. 1972 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 726, 
страна 1131, книга III е запишано под име: Детско 
забавиште „Иво Рибар — Лола" — Крива Палан-
ка, ул. „Илинденска" бб. Предмет на работењето на 
забавиштето е згрижување и воспитување на 
деца од предучилишна возраст од 5—7 години. 

Забавиштето е основано од Централното ос-
новно училиште „Јоаким Крчоски" од Крива Па-
ланка во 1950 година и со уверението од Собранието 
на општината Крива Паланка, бр. 08-4850/1 од 7. 
XII. 1972 година. 

Детското забавиште „Иво Риибар — Лола" — 
Крива Паланка ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Атанасовска Цветанка, директор, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Детското забавиште „Иво Рибар — Лола" — 

Крива Паланка е конституирано на 28. II. 1972 
година, согласно со записникот број 1 од одржа-
ната седница на советот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 174 од 20. XII. 1972 година. '2) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 24. XI. 1972 
година, рег. бр. 15/72, е запишана под име: Град-
ска аптека во Крушево. Предмет на работењето на 
аптеката е продажба на лекови, завоен материјал 
и др. 

Аптеката е основана со решението на Околи-
скиот народен одбор на Прилепска околија — При-
леп, бр. 10209 од 29. V. 1954 година. 

Градската аптека во Крушево ќе ја потпишува 
Горѓи Качујаноски, в.д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 55/72. (27) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 266, 
страна 89, книга II е запишано следното: Фирмата 
на Домот за доенчиња и детската градинка „Дим-
че Мирчев" — Титов Велес, согласно со одлуката 
на советот на Домот за доенчиња и детската гра-
динка „Димче Мирчев" — Титов Велес, број 324 
од 12. IX. 1972 година од одржаната седница на 
8. IX. 1972 година се менува и во иднина ќе гласи: 
Комбинирана детска установа „Димче Мирчев" -
Титов Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 181 од 27. XII. 1972 година. (63) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 101, 
страна 628, книга I е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Основното училиште „Ан-
дреја Савевски — Кикиш" — Тетово, Шурдоски 
Мирко, директор, му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од должност со ре-
шението бр. 04-138/1 од 1. VI. 1972 година. 

За директор на Основното училиште ,,,Андреја 
Савевски — Кикиш" — Тетово е назначен Јоргу-
шевски Иван со решението бр. 04-362/2 од 23. X. 
1972 година, кој во иднина истото ќе го потпишу-
ва, задолжува и раздолжува, во границите на овла-
стувањето, сметано од 13. XI. 1972 година. 

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

бр. 160 од 28. XII. 1972 година. (65) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 348, 
страна 429, книга II е запишано следното: Фир-
мата на Неразвиеното основно училиште „Благој 
Кирков" — село Горно Оризари, согласно со одлу-
ката на собирот на работната заедница, бр. 143 
од 30. VI. 1972 година, се менува и во иднина ќе 
гласи: Полно основно училиште „Рајко Ж и н з и ф о в " 
— село Долно Оризари, Титоввелешко. 

На досегашниот потписник на Полното основ-
но училиште „Рајко Ж и н з и ф о в " — село Долно 
Оризари, Титоввелешко, Алексова Јованова Ма-
рионка, и престанува правото за потпишување со 
решението бр. 184 од 18. VII. 1972 година. 

За нов потписник на Полното основно училиш-
те „Рајко Жинзифов" — село Долно Оризари, Ти-
товвелешко, со одлуката на советот на училиш-
тето бр. 143 од 30. VI. 1972 година, е назначен Ца-
ревски Ганчо, наставник, кој во иднина, истото ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето, со стариот регистриран 
потписник Давчевски Трајков Јордан, директор, 
сметано од 18. VIII. 1972 година. 

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

бр. 112 од 31. VIII. 1972 година. (1367), 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 482, стра-
на 977, книга II е запишано следното: Дејноста на 
Домот за стари лица — село Злокуќани, Скопје, 
согласно со одлуката на работната заедница број 
655 од 8. VIII. 1972 година и решението на Собра-
нието на град Скопје бр. 07-19901 од 22. IX. 1972 
година во иднина се проширува и со следните нови 
дејности: згрижување на хронично-болни, непод-
вижни и тешко подвижни стари лица, чие активно 
лекување е завршено, а останува да се лекуваат по-
следиците; згрижување на стари крајно истоште-
ни лица на кои им е неопходна постојана нега и 
медицинска помош; обезбедување патронажна 
служба која ќе укажува нега, медицинска и друга 
помош во живеалиштата на стари, болни и изне-
моштени лица. 

Исто така и фирмата на Домот за стари лица 
— село Злокуќани, Скопје, согласно со горецити« 
раната одлука на советот на работната заедница 
и решението на Собранието на град Скопје, се ме-
нува и во иднина ќе гласи: Центар за згрижување 
на стари и изнемоштени лица — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 130 од 6. X. 1972 година. (1422) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 725, 
страна 1139, книга III е запишан под име: Дом на 
пензионерите и инвалидите на трудот — Кавадар-
ци, ул. „7-ми септември" број 37. Предмет на рабо-
тењето на домот е да врши сместување и ис-
храна на корисниците на старосна, инвалидска и 
семејна пензија; да организира културно-забавен 
живот за пензионерите и инвалидите на трудот 
преку следење на дневниот печат, телевизиска и 
радио програма, библиотека, дозволени игри со 
карти, домино и сл.; да врши и други работи ко-
рисни за лицата сместени во домот на пензионе-
рите и инвалидите на трудот; да организира бифе 
но без употреба на алкохолни пијалоци. 

Домот на пензионерите и инвалидите на тру-
дот е основан од Собранието на пензионерите од 
општината Кавадарци и Собранието на трудовите 
инвалиди од општината Кавадарци, со решенијата 
бр. 45/3 од 14. VI. 1972 година и број 21 од 19. VI. 
1972 година. 

Домот на пензионерите и инвалидите на трудот 
-— Кавадарци ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува. во границите на овластувањето Ристо 
Петровски, в.д. директор на домот. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Oд Окружниот стопански суд во Скопје, Уп. 

бр. 82/72 од 12. I. 1973 година. (136) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 431, 
страна 769, книга II е запишано следното: На до-
сегашниот потписник Папучиев Ванчо, директор 
на Самостојната матична библиотека „Бранд Пе-
трушев" — село Богданци, Гевгелија, му преста-
нува правото за потпишување, бидејќи е разрешен 
од должност со решението бр. 37 од 8. VII. 1972 
година. 

За директор на Самостојната матична библио-
тека „Бранд Петрушев" — село Богданци, со од-
луката бр. 36 од 8. VII. 1972 година, е назначен 
Стамнов Благој, кој во иднина истата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, сметано од 8. XI. 1972 година. 

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

бр. 158 од 15. XII . 1972 година. (6) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 712, 
страна 1055, книга Ш е запишано следното: Ре-
шението на овој суд Ус. бр. 29 од 14. IX. 1972 го-
дина се исправува во толку што во иднина Само-
стојната организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Здравствен дом — Маке-
донски Брод на Медицинскиот центар — Прилеп, 
има својство на правно лице. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 29 од 29. XII. 1972 година. (60) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 57, кни-
га I, реден број 3 е запишано следното: Досегаш-
ниот директор на Гимназијата „Љупчо Сантов" од 
Кочани Јордан Беличев е разрешен од должност. 
За директор е именуван Стојан Стојанов. 

Впишувањето е извршено врз основа на одлу-
ката на советот на работната заедница, бр. 02-337 
од 24. X. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 48/72. (184) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 442, 
страна 815, книга II е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Централното основно осум-
годишно училиште „Марко Цепенко" — Станица 
Зелениково, Костовска Зорица, сметководен р е ж и -
сер, и престанува правото за потпишување, со од-
луката на советот на работната заедница, дел. бр. 
02-839 од 6. XI. 1972 година. 

За нов потписник на Централното основно 
осумгодишно училиште „Марко Цепенков — Ста-
ница Зелениково, е назначена со одлуката на со-
ветот на работната заедница, дел. број 02-839 од 6. 
XI. 1972 година Љубица Трајковска, книговодител 
— режисер, која истото ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, заедно со стариот регистриран потписник 
Кузмановска Вера, директор, сметано од 15. XI. 
1972 година. 

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

бр. 164 од 21. XI. 1972 година. (1665) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 131, страна 717, книга I е запишана под 
фирма: Индустрија за чадори и конфекција „Зо-
ра" — Охрид — Трговска самостојна организација 
на здружен труд, со својство на правно лице , л а -
текс" — Продавница број 9 во Дебар, ул. „Брат-
ство единство" бр. 57. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на кратка и плетена сто-
ка и конфекција освен текстил, галантериска и 
базарска стока и играчки. 

Продавницата е основана од Индустријата за 
чадори и конфекција „Зора" — Охрид, со одлуката 
број 02-5072/2 од 27. XII. 1972 година на работнич-
киот совет, од одржаната седница на 10. XI. 1971 
година. 

Раководител на продавницата е Илми Цами. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 234 од 28. VI. 1972 година. (1056) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 357, книга II е запишана под 
фирма: „Нова трговија" — трговско претпријатие 
на големо и мало — Кратово — Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — Про-
давница во село Шлегово, Кратово. Предмет на 
работењето на продавницата е трговија со пре-
хранбени артикли и предмети за куќни потреби, 
млеко и млечни производи, месни производи, риба, 
овошје и зеленчук, електричен и градежен мате-
ријал, тутунски преработки и кибрит, житни про-
изводи, текстил и галантерија и др. 

Продавницата е основана од „Нова трговија" 
— трговско претпријатие на големо и мало — К р а -
тово, со одлуката бр. 02-95 од 29. V. 1972 година 
на работничкиот совет, од одржаната седница на 
24. VIII. 1971 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Ристовски Душан, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 576 од 30. VI. 1972 година. (1057) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 536, страна 79, книга III е запишана под 
фирма: Земјоделско трговско претпријатие на го-
лемо и мало „Грозд" — Кавадарци — Организа-
ција на здружен труд, без својство на правно лице 
- Претставништво — Скопје, ул. „106-а" бр. 90. 
Предмет на работењето на претставништвото е 
склучување на договори за купо-продажба на сто-
ка од регистрираната дејност на претпријатието, 
во негово име и за негова сметка. 

Раководител на претставништвото е Манчев 
Иван. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Претпријатието „Грозд" — Кавадарци, со 
одлуката број 01-221 од 20. IV. 1972 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува матичното претпријатие, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 533 од 29. VI. 1972 година. (1036) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 333, страна 369, книга И е запишана под 
фирма: Претпријатие за внатрешна и надворешна 
трговија „Рефлекс" — Београд — Продавница за 
чевли — Куманово, ул. „Ленинова" бр. 25. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба 
на обувки (машки, женски и детски). 

Раководител на продавницата е Филиповски 
Светислав. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Претпријатието за внатрешна 
и надворешна трговија „Рефлекс" — Београд, бр. 
01-23254 од 8. XII. 1971 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 711 од 19. VII. 1972 година. (1082) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1221, страна 143, книга VII е запишан под 
фирма: Трговско земјоделско претпријатие на го-
лемо и мало „Македонија" — Скопје — Самостојна 
организација на здружен труд со својство на правно 
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лице и сопствена жиро-сметка — Претставништво 
— Кавадарци — Склад во Кавадарци, (до пристап-
ниот пат во близината на село Глишиќ). Предмет на 
работењето на складот е продажба на градежни 
материјали, резервни делови, автогуми, водоинста-
латерски материјали и откуп на земјоделски про-
изводи. 

Складот е основан од Трговското претпријатие, 
на големо и мало „Македонија" — Скопје — Са-
мостојна организација на здружен труд, со својство 
на правно лице и сопствена жиро-сметка — Прет-
ставништво — Кавадарци, со одлуката бр. 1241 од 
12. VIII. 1971 година на советот на работната за-
едница. 

Раководител на складот е Грков Јордан. 
Складот во Кавадарци ќе го потпишува, задол-

жува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 693 од 11. VII. 1972 година (1084) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. VI. 1972 година, рег. бр. 8/55, книга И е запиша-
но следното: Се проширува дејноста на Продавни-
цата на ул. „Караорман" бр. 17, Прилеп, на Тргов-
ското и посредничко претпријатие „Моноверзал" — 
Прилеп, уште со: продажба на електро-уреди, те-
писи, јоргани и душеци. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-372/2 од 18. III. 1972 година на работ-
ничкиот совет на Трговското и посредничко прет-
пријатие „Моноверзал" — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 167/72. (1015L 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. VI. 1972 година, рег. бр. 8/55, книга II е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата на ул. „Борка Талески" бр. 50, Прилеп, 
на Трговското и посредничко претпријатие „Мо-
новерзал" — Прилеп, уште со: продажба на елек-
тро-уреди за домаќинството, радио-апарати, теле-
визори, музички инструменти и акустична стока. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-372/2 од 18. III. 1972 година на работ-
ничкиот совет на Трговското и посредничко прет-
пријатие „Моноверзал" — Прилеп и уверенијата 
на Пазарната, Санитарната и Трудовата инспек-
ција на Собранието на општината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 169/72. (1016) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 316, страна 1045, книга II е запишано 
следното: Досегашниот директор на задружното 
претпријатие за лов и преработка на риби „Дој-
ранско Езеро" — Нови Дојран, Гевгелија, Аризанов 
Томе, согласно со одлуката бр. 02-1129 од 18. V. 
1972 година на работничкиот совет, е разрешен од 
должност. 

За в.д. директор на гореназначеното претпри-
јатие, согласно со горенаведената одлука, е назна-
чен Ајцев Т. Ристо, кој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, заедно со старите потписници 
Аризанов Томе, Попкостов Никола, ш е ф на смет-
ководството и Пенов Киро. 

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

бр. 529 од 30. VI. 1972 година. (1037) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 351, страна 377, книга III е запишано след-
ното: Производното задружно и трговско прет-
пријатие, на големо и мало, „Илинден", село Сто-
јаково, согласно со решението бр. 01-1026/1 од 19. 
V. 1972 година на Собранието на општината Гев-
гелија, се става под присилна управа во траење 
од на јмалку 1 (ед,на) година, а почнувајќи од 20. 
V. 1972 година. 

За претседател на одборот за присилна управа 
се одредува Петровиќ инженер Владимир, работ-
ник во З И К „Винојуг" — Гевгелија, а за членови 
на одборот Танев Димитар, работник во органот 
на управата при Собранието на општината Гев-
гелија и Попѓонов Ангел, работник во Претприја-
тието „Илинден" — село Стојаково. 

Во иднина претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на своето 
овластување, претседателот на одборот за присилна 
управа Петровиќ инженер Владимир. 

На досегашните потписници на претпријатието 
Караѓошев Антифилис, в. д. директор, Улишев Ри-
сто, книговодител и Мандалов Митко, раководител 
на производството, им престанува правото за пот-
пишување поради разрешување од должност. 

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

бр. 498 од 6. VII. 1972 година. (1058) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 1087, книга II е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на „Солун" — 
Трговско претпријатие, на големо и мало — Гев-
гелија, Тасев Ристо, му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност со 
решението бр. 04-4055 од 6. VII. 1971 година. 

За директор на „Солун" — Трговско претпри-
јатие, на големо и мало — Гевгелија е назначен 
Петар Серафим Поцков, кој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, со старите регистрирани пот-
писници: Анка Б. Танова, Благој Танов, Петар Р. 
Димитровски, ш е ф на сметководството и Толутгов 
Трендафил, комерцијален директор, сметано од 23. 
V. 1972 година. 

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

бр. 539 од 13. VII. 1972 година. (1104) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
'' дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 

рег. бр. 277, страна 339, книга И е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Градежно-
занаетчиското услужно претпријатие „9 Мај" — 
Кратово, согласно со одлуката бр. 0201-831 од 26. 
XI. 1971 година на работничкиот совет се проши-
рува со продажба, на големо и мало, на градежни, 
водоводни, канализациони, електро и лима,ро-бра-
варски материјали. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 611 од 18. VII. 1972 година. (1112) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1444, страна 670, книга VI е запишано 
следното: Досегашниот в.д. директор на Градежно-
занаетчиската задруга „Преспа" — Скопје, Камши-
ковски Панде Илија, со одлуката бр. 01-132 од 20. 
XI. 1971 година на работната заедница е назначен 
за директор и како таков во иднина ќе ја потпи-
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шува, задолжува и раздолжува задругата, во гра-
ниците на 'овластувањето, сметано од 5. IV. 1972 
година. 

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

бр. 360 од 14. VII. 1972 година. (1122) 

Се овластува Тоде Кимев Ристевски, директор, 
заедно со досегашниот потписник Кире Ристов Ра-
баџиевски, да го потпишува претпријатието. Пот-
писите важат поединечно. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 165/72. (1189) ^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 19, страна 147, книга VII е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните од рег. бр. 787, страна 626, книга VI 
Организацијата на здружен труд, без својство на 
правно лице — Кафеана „Весела Долина" во Шуто 
Оризари, Скопје, локал број 4, на „Интеримпекс" 
— претпријатие за меѓународна трговија и заста-
пување на странски фирми, внатрешна трговија и 
туризам — Скопје, „Метропол" — самостојна хо-
тел ско-угостителска организација на здружен труд, 
со својство на правно лице — Скопје, согласно со 
одлуката на работничкиот совет, од одржаната 
седница на 29. I. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 368 од 14. VII. 1972 година. (1124) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 341, книга VII е запишано 
следното: Самостојната организација на здружен 
ТРУД? со својство на правно лице — Погон „Ба-
нат" при З И К „Скопско поле" — Скопје, согласно 
со одлуката бр. 03-542 од 14. IV. 1972 година на 
централниот работнички совет, се става под при-
времена управа во траење од 1 (една) година. 

Привремената управа ќе ја ,врши одбор соста-
вен од следните лица: инж. Киро Илиевски, при-
времен управител, како претседател на одборот за 
привремена управа, Павле Бундалевски, член и 
Добросав Кучара, член. 

СОЗТ со својство на правно лице — Погон 
„Банат" ќе го потпишува, задолжува и раздолжу-
ва, во границите на своето овластување, привре-
мениот управител Киро Илиевски. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
На досегашните потписници на Погонот „Ба-

нат" им престанува правото за потпишување пора-
ди разрешување од должност, согласно горенаве-
деното решение. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 451 од 18. VII. 1972 година. (1127) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. V. 1972 година, рег. бр. 2/69, книга I е запишано 
следното: На Најдо Трајковски му престанува пра-
вото за потпишување на Бифето на Синдикалната 
подружница на Општината Битола. 

Раководител на бифето е Зора Дамева. 
Во иднина бифето ќе го потпишува Олга Гру-

евска, заедно со досегашниот потписник Благој 
Котевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 140/72. (Н72) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. V. 1972 година, рег. бр. 5/69, книга II е запиша-
но следното: Му престанува правото за потпишу-
вање ,на Кире Колемишевски, в.д. директор на 
Туристичкото сообраќајно претпријатие „Преспа-
турист" — Ресен. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. V. 1972 година, рег. бр. 15/61, книга И е запи-
шано следното: Заедничкото одморалиште „Андон 
Дуков" — Охрид, се присоединува кон „Палас" — 
Охрид — Самостојна хотел ско-угостителска орга-
низација — правно лице во состав на Претприја-
тието за унапредување на надворешно-трговската 
размена и застапување на странски фирми „Ин-
теримпекс" — Скопје. 

Заедничкото одморалиште ,,Андон Дуков" — 
Охрид, престана со својата работа и се брише од 
регистарот на стопанските организации, поради при-
соединување кон „Палас" — Охрид — Самостој-
на хотелско-угостителска организација — правно 
лице во состав на Претпријатието за унапреду-
вање на надворешно-трговската размена и заста-
пување на странски фирми „Интеримпекс" — 
Скопје. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 01-22 од 31. III. 1971 гздина на работ-
ната заедница на Заедничкото одморалиште „Ан-
дон Дуков" — Охрид и одлуката бр. 01-290 од 8. 
IV. 1971 година на работничкиот совет на Хотел-
ско-угостителското претпријатие „Палас" — Ох-
рид, 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 163/72. (1185) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1525, страна 154, книга VII е запишано 
следното: Досегашниот в.д. директор на Трговско-
то претпријатие, на големо и мало, со мешана 
стока „Лирија" — Скопје, Амзи Ахмети, согласно 
со одлуката бр. 29 од 7. VI. 1972 година на работ-
ната заедница, е наименуван за директор, кој и по-
натака ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
претпријатието1, во границите на овластувањето. 

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

бр. 714 од 19. VII. 1972 година. (1128) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 901, страна 804, книга VII е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните од рег. бр. 901, страна 219, книга IV 
Погонот „Термоелектрана Маџари", при Претпри-
јатието за производство и пренесување на елек-
трична енергија „Електростопанство" — Скопје, по-
ради нерентабилноет во работата, согласно со од-
луката бр. 2375 од 17. V. 1972 година на работ-
ничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 745 од 25. VII. 1972 година. (1131) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата ,и дуќаните, 
рег. бр. 369, страна 535, книга И е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Универ-
зално-трговското претпријатие „Напредок" — село 
Требиште, Гостиварско, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет од 15. XI. 1971 година, се про-
ширува со ѕидаро-фасадерска дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 505 од 27. VII. 1972 година. (1147) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот ,на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1506, страна 95, книга VII е запишано 
следното: Предметот па работа на Трговското 
претпријатие на големо и мало „Огрев" — Ѓорче 
Петров, согласно со одлуката бр. 02/77 од 15. II. 
1972 година на советот на работната заедница, 
од одржаната седница на 15. II. 1972 година се 
проширува со: промет со железарија , водоводен и 
канализационен материјал, санитарии, сите видови 
на електроматеријали, гумени и пластични произ-
води и сите видови индустриски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 293 од 15. VIII. 1972 година. (1223) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 457, страна 255, книга III е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните, од рег. бр. 457, страна 743, кни-
га II Продавницата во Крива Паланка, ул. „Мар-
шал Тито" бб, на Претпријатието за производство 
и конфекција „Елегант" — Гевгелија, согласно со 
одлуката бр. 02-1392/26 од 28. VII. 1972 година на 
принудниот управник, од одржаната седница на 
28. VII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 794 од 22. VIII. 1972 година. (1225) 

- Раководител на деловницата е Ангел Трајков-
ски, кој ќе ја потпишува деловницата во рамките 
на овластувањата, утврдени со статутот на задру-
гата. 

Деловницата е основана со одлуката на за-
дружниот совет на Земјоделската задруга „Мла-
дост" од Струмица, бр. 139 од 26. X. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 299/71. (1583) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 195, стра-
на 451, книга II е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Напредок" село Кадино, Скопско, Ор-
ганизација на здружен труд, без својство на прав-
но лице — Продавница во село Катланово, Скоп-
ско. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на колонијална стока. 

Продавницата е основана со одлуката на за-
дружниот совет на Земјоделската задруга „Напре-
док" село Кадино, Скопско, бр. 106 од 8. XI. 1971 
година, од одржаната седница на 15. V. 1970 год. 

Раководител на продавницата е Колевски Боне. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува задругата во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 857 од 6. X. 1972 година. (1503) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и д з о н и т е , 
рег. бр. 215, страна 214, книга VII е запишано 
следното: Предметот на работа на „Македонија" 
— претпријатие за извоз — увоз на тутун — Скоп-
је, согласно со одлуката на работничкиот совет, 
од одржаната седница на 5. V. 1972 година се про-
ширува и со металопреработувачка и техничка 
стока, стакло, порцелан и керамичка стока. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 635 од 18. VIII. 1972 година. (1232). 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 30. ХП. 1971 
година, страна 142, реден број 10 е запишан под 
фирма: Земјоделска задруга „Тромеѓа", село Ста-
ро Коњарево, Угостителски дуќан — крчма, во се-
ло Смолари, Струмица. Предмет на работењето на 
угостителскиот дуќан е продажба на сите видови 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, сите видови 
сувомеснати и конзервирани производи, сите ви-
дови шеќерни производи, како и сите видови ци-
гари и кибрит. 

Раководител на дуќанот е Драго Стојков. 
Угостителскиот дуќан е основан со одлуката 

на задружниот совет на Земјоделската задруга 
„Тромеѓа" од село Старо Коњарево, бр. 468 од 15. 
VII. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 29/71. (1582) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 24. XII. 1971 
година, страна 148, реден број 6 е запишана под 
фирма: Земјоделска задруга „Младост" — Делов-
ница во Струмица, ул. „Ленинова" бр. 36. Предмет 
на работењето на деловницата е: ќе ја претста-
вува задругата во деловните односи со трети лица, 
во дејноста што ја врши задругата според законот 
и општите акти, утврдени како предмет на работа. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 44, стра-
на 479, книга II е запишана под фирма: Земјо-
делска задруга „Прогрес" — Ѓорче Петров — Ор-
ганизација на здружен труд, без својство на прав-
но лице — Продавница во село Петровец, Скопско. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на колонијална стока. 

Продавницата е основана со одлуката на за-
дружниот совет на Земјоделската задруга „Ѓорче 
Петров", од одржаната седница на 3. И. 1972 год. 

Раководител на продавницата е Георгиевски 
Славе. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 345 од 24. X. 1972 година. (1537) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 44, стра-
на 477, книга II е запишана под фирма: Земјо-
делска задруга „Прогрес" — Ѓорче Петров — Ор-
ганизација на здружен труд, без својство на праз -
но лице — Продавница во село Кучевиште, Скоп-
ско. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на прехранбени артикли и индустриски 
стоки. 

Продавницата е основана со одлуката на за-
дружниот совет на Земјоделската задруга „Про-
грес" — Ѓорче Петров, од одржаната седница на 3. 
И. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Пигулов 
Бранко. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 345 од 23. X. 1972 година. (1538) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 44, стра-
на 479, книга II е запишана под фирма: Земјо-
делска задруга „Прогрес" — Ѓорче Петров — Ор-
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ганизација на здружен труд, без својство на прав-
но лице — Продавница во село Бањани, Скопско. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на прехранбени и индустриски стоки. 

Продавницата е основана со одлуката на за-
дружниот совет на Земјоделската задруга ,,Про-
грес" — Ѓорче Петров, од одржаната седница на 
3. II. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Шопкиќ Ми-
лан. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 345 од 23. X. 1972 година. (1539) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 44, стра-
на 477, книга II е запишана под фирма: Земјо-
делска задруга „Прогрес" — Ѓорче Петров — Ор-
ганизација на здружен труд, без својство на прав-
но лице — Продавница во село Бразда, Скопје. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на колонијални, прехранбени и индустри-
ски стоки. 

Продавницата е основана со одлуката на за-
дружниот совет на Земјоделската задруга „Про-
грес" — Ѓорче Петров, од одржаната седница на 
3. II. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Пијаковски 
Воислав. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 345 од 23. X. 1972 година. (1540) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 44, стра-
на 477, книга И е запишана под фирма; Земјо-
делска задруга „Прогрес" — Ѓорче Петров — Ор-
ганизација на здружен труд, без својство на праз -
но лице — Продавница во село Мирковци, Скоп-
ско. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на колонијална стока. 

Продавницата е основана со одлуката на за-
дружниот совет на Земјоделската задруга „Про-
грес" — Ѓорче Петров, од одржаната седница на 
3. II. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Врсакевски 
Никче. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 345 од 23. X. 1972 година. (1541) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задружните организации, на 
29. X. 1971 година, страна 174, реден број 8 е запи-
шана промената на досегашниот директор на Зем-
јоделската задруга „Колешанка" село Колешино, 
Струмичко ,Цеко Коцев Митев. За директор е име-
нуван Тошо Андонов Колев. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 122/71. (161) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 98, стра-
на 503, книга I е запишано следното: Дејноста на 
Земјоделската задруга „Слога" село Умин Дол, 
Кумановско, согласно со одлуката бр. 0201-574/1 од 
1. XI. 1971 година, на Задружниот совет, од одр-
жаната седница на 29. X. 1971 година се проширува 

и со: вршење услуги со земјоделски машини и те-
ретни камиони на претпријатијата и приватни 
лица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1074/71 од 31. I. 1972 година. (329) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 205, страна 
447, книга П е запишано следното: Земјоделската 
задруга „Скопска Црна Гора" — Скопје, ул. „Цве-
тан Димов" барака број 5, Бутел П, е конституира-
на на 6. ХП. 1971 година, согласно со записникот 
број 1, од одржаната седница и одлуката бр. 166, од 
10. ХП. 1971 година, на Задружниот совет. 

За претседател на Задружниот совет е избран 
'"Милорад Панзов, а за потпретседател на истата 

е избран Гермовски Велко. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1182/71 од 10. П. 1972 година. (347) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, страна 
579, книга I е запишано следното: Кон Земјодел-
ската задруга „Ран Производ" — Куманово, со од-
луката на задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Крива Река" село Клечовце, од одржаната 
седница на 13. IV. 1970 година, по извршениот ре-
ферендум на 12. IV. 1970 година број 230 од 15. IV. 
1970 година, и одлуката бр. 04-1026/3 од 6. П. 1971 
година на задружниот совет на Земјоделската за -
друга „Ран Производ" — Куманово, на одржаната 
седница на 15. IV. 1970 година се присоединува Зем-
јоделската задруга „Крива Река" село Клечевце, 
со целокупната актива и пасива. 

Поради присоединувањето Земјоделската за -
друга „Крива Река" — село Клечовце се брише од 
регистарот на задругите од рег. бр. 39, страна 151, 
книга I. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 172 од 8. X. 1971 година. (1835), 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 15, стра-
на 123, книга I е запишано следното: Согласно со 
решението бр. 02-2793/1 од 3. IX. 1971 година на 
Собранието на општината Дебар се укинува при-
силната управа над Земјоделската задруга „Црни 
Дрим", село Џепиште, ставена со решението бр. 
02-1487 од 13. VII. 1971 година, а означената задру-
га се става во редовна ликвидација. 

За ликвидатор се именува Мерсовски Исмет. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 915/71 од 10. I. 1971 година. (85) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 1, страна 
1, страна 9, книга I е запишано следното: Согласно 
со договорот за преземање средства, права и об-
врски заклучен меѓу Собранието на општината 
Дебар и Земјоделската задруга „Нов живот" село 
Папрадник, од друга страна, под броевите 02-2795 
и 01-420 од 6. IX. 1971 година, Земјоделската за -
друга „Нов живот" село Папрадник ги презема 
средствата, правата и обврските од Земјоделската 
задруга „Црни Дрим", село Џепиште (во редовна 
ликвидација) заклучно со 15. IX. 1971 година. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните при овој суд од рег. бр. 15, страна 123, 
книга I Земјоделската задруга „Црни Дрим", село 
Џепиште поради преземање на нејзините сред-
ства, права и обврски од страна на Земјоделската 
задруга „Нов живот", село Папрадник, согласно со 
горенаведениот договор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 917/71 од 10. I. 1972 година. (86) 



Стр. 512 - Бр. 17 27 април 1973 

Р13ЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 

ЗА ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
со објаснувања и обрасци 

Приготвиле: Вера Терзиева и Новак Марковски, советници во Републичкиот секретаријат 
за законодавство и организација 

Збирката ги содржи сите прописи за изборниот систем во организациите на здру-
жениот труд, и тоа: 

— Законот за основите на изборниот систем во организациите на здружениот труд;' 
— одредбите од Основниот закон за избор на работнички совети и други органи на 

управување во работните организации што се во сила; 
— одредбите од Законот за избирачки списоци што се однесуваат на избирачките 

списоци во работните организации; и 
— Резолуцијата за остварување на Ус тавниот амандман XV. 
Збирката содржи и објаснувања на прописите за изборниот систем, кои ќе ја 

олеснат примената на Законот за основите на изборниот систем во организациите на 
здружениот труд и ќе значат голема помош за поблиско уредување на прашањата во 
врска со изборите со општите акти на организациите на здружениот труд. 

Во Збирката се разработени тезите за општиот акт за избор на работнички совети 
и други органи на организациите на здружениот труд. 

Во Збирката се дадени и обрасци за сите дејства во врска со изборот и отпови-
кувањето на членовите на работничкиот совет, како и за именувањето и разрешувањето 
на директорите. 

Цена 45.— динари. 
Порачки прима Претплатната служба на Службен весник на СРМ, 91000 Скопје, 

Пошт. фах 51. Уплатите се вршат на жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на опште-
ственото книговодство — Скопје. 

КОНКУРСИ 
Работната заедница на трговското претпријатие 
„Уњон-промет" — Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. директор (именување) 
2. самостоен референт на комерцијална служба 
3. самостоен референт за малопродажба 

4. самостоен книговодител-билансист 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 
услови: 

под реден број 1 — да има завршено висока 
или средна стручна спрема со над 15 години работ-
но искуство од кои 6 години на раководни места; 

под реден број 2, 3 и 4 — виша или средна 
стручна спрема со над 8 години работно искуство. 

Л,ичниот доход според Правилникот на прет-
пријатието. 

Ко,нкурсот трае 25 дена од објавувањето. 

Молбите со кратка биографија за работата се 
поднесуваат до дирекцијата на ул. „Партргзански 
одреди" број 13 — Скопје. (635) 

СОДРЖИНА 
162. Заклучоци за натамошно остварување на 

марксистичкото образование на средно-
школската младина — — — — — — 497 

163. Одлука за определување премија за крав-
јо и овчо млеко — — — — — — — 498 

164. Одлука за определување орган за давање 
согласност за изменување и дополнување 
на Тарифата за продажба на електрична 
енергија на Претпријатието „Електрома-
кедонија" — Скопје — — — — — — 498 

165. Решение за давање согласност на Одлука-
та за измена на Одлуката за Тарифата за 
продажба на електрична енергија на пре-
несената мрежа на Претпријатието „Елек-
тростопанство" - Скопје од 17 мај 1972 
година - - - - - - - - - 499 

166. Решение за именување потсекретар во Ре-
публичкиот секретаријат за индустрија и 
трговија - - - - - - - - - - 499 

167. Решение за именување потсекретар во Из-
вршниот совет — — — — — — — 499 

168. Решение за именување претседател на Со-
ветот за иселенички прашања на Изврш-
ниот совет — — — — — — — — 499 

169. Решение за разрешување од должност со-
ветник во Извршниот совет — — — — 499 

170. Решение за разрешување од должност 
претседател на Советот за иселенички 
прашања на Извршниот совет — — — 500 

171. Решение за именување советник во Из-
вршниот совет — — — — — — — 500 

172. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 70/72 од 28 март 1973 година - - 500 
Исправка на Законот за ловство — — — 501 
Исправка на Законот за односите на ро-

дителите и децата — — — — — 501 
Исправка на Законот за посвојување — — 501 

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 


