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НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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390. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЗАБРАНА НА ПРОМЕТОТ 
НА ЗЕМЈИШТЕ 

Се прогласува Законот за забрана на проме-
тот на земјиште, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 13 декември 1972 година, и 
на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 13 декември 1972 година. 

Број 03-2903 
13 декември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 

ЗА ЗАБРАНА НА ПРОМЕТОТ 
НА ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 

До донесувањето на одлуки од општините за 
определување границите на ненационализираното 
земјиште, предвидено за станбена изградба во гра-
довите и населбите од градски карактер и за ту-
ризам и рекреација, а најдоцна 45 дена од денот 
на влегувањето во сила на овој закон, се забра-
нува прометот на земјиште. 

Прометот на земјиштето што ќе го определат 
општините во смисла на претходниот став се за -
бранува до донесувањето на републички закон за 
промет со земјишта и згради, а најдоцна до 30 јуни 
1973 година. 

Член 2 

По договорите што на денот на влегувањето 
во сила на овој закон не се заверени к а ј судот, 
не може да се врши пренос на правото на соп-
ственост на земјиште од член 1 на овој закон. 

Член 3 

Овој закон влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

3,91. 
Врз основа на член 10 став 4 од Законот за 

општествена контрола на цените („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 25/72), Извршниот совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ЗАКЛУЧУ-

ВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ ЗА 
ЦЕНИТЕ 

Член 1 
Општествениот договор за цените на произ-

водите и услугите од надлежност на Републиката 
(во натамошниот текст: општествен договор) се 
заклучува на начин и постапка предвидени со 
оваа ;у^едба. 

Член 2 
Со општествениот договор може во согласност 

со Законот за општествена контрола на цените 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/72) и утврде-
ната политика на цените да се утврдат: 

1) критериуми за ускладување на односите во 
цените на производите и услугите; 

2) критериуми за утврдување на нивото на 
цените на производите и услугите; 

3) критериуми за начинот на формирањето на 
цените на производите и услугите; 

4) механизми за формирање на цените; 
5) цените на производите и услугите или на-

чинот на формирање на истите; 
6) критериуми за други елементи и услови кои 

се од влијание на цените на производите и услу-
гите; 

7) мерки кои ќе можат да се преземат спрема 
организациите и лицата кои не се придржуваат 
на општествениот договор. 

Со општествениот договор можат да се утвр-
дат прашањата и односите кои се уредуваат со 
самоуправни спогодби и за цените донесени врз 
основа на општествениот договор, како и начинот 
и постапката за склучување на тие спогодби. 

Член 3 
Во склучувањето на општествениот договор 

учествуваат Извршниот совет или органот што тој 
ќе го овласти, Стопанската комора на Македо-
нија, Сојузот на синдикатите на Македонија и со-
одветна организација на деловното здружување од-
носно групација на организации на здружениот 
труд. 

Во склучувањето на општествениот договор 
за цени на одредени услуги и производи, покрај 
Извршниот совет односно органот што тој ќе го 
овласти, Стопанската комора на Македонија и Со-
јузот на синдикатите на Македонија учествува и: 

— за цените на електроенергија: Претприја-
тието за производство и пренос на електрична 
енергија „Електростопанство" — Скопје и Прет-
пријатието за дистрибуција и производство на 
електрична енергија „Електромакедонија"; 

— за цените на услугите во железничкиот 
патнички сообраќај: Железничко транспортното 
претпријатие Скопје; 

— за цените на услугите во внатрешниот по-
штенско-телеграфско-телефонски сообраќај: Прет-
пријатието за ПТТ сообраќај — Скопје; 
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— за надоместокот за користење на радиоди-
фузни емисии: Радиотелевизија — Скопје; 

— за тарифите на осигурувањето на имоти и 
лица: Заводот за осигурување на имоти и лица 
„Македонија". 

Учесниците во општественото договарање мо-
жат да одлучат во склучувањето на одделен оп-
штествен договор да учествуваат и одделни оп-
штествено-политички организации и други само-
управни и општествени организации. 

Член 4 
Нацртот на општествениот договор го разгле-

дува и го усвојува секој учесник во општестве-
ното договарање. 

Член 5 
Предлог за склучување на општествениот до-

говор може да поднесе секој учесник во општес-
твеното договарање од член 3 на оваа уредба. 

Предлогот за склучување на општествениот 
договор се доставува до Извршниот совет. 

Извршниот совет односно органот што тој ќе 
го овласти, во спогодба со останатите учесници во 
општественото договарање основа комисија, која 
го подготвува Нацртот на општествениот договор. 

Член 6 
Учесниците во општественото договарање се 

рамноправни. 
Општествениот договор се смета за склучен, 

кога сите учесници во општественото договарање 
ќе го усвојат во истоветен текст. 

Со општествениот договор се одредува денот 
на почетокот на применувањето на договорот. 

Член 7 
Републичкиот завод за цени води евиденција 

за склучените општествени договори. 

Член 8 
Општествениот договор може да се менува и 

дополнува на начинот и постапката предвидени за 
неговото склучување. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2845/1 
30 октомври 1972 година 

Скопје ^ 
Претседател 

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

392. 
Врз основа на член 7 од Законот за општес-

твена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/72), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА СКЛУЧУ-
ВАЊЕ НА СПОГОДБИТЕ ЗА ПРОМЕНА НА ЗА-

ТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕ 
И УСЛУГИТЕ 

Член 1 
Спогодбите за промена на затечените цени на 

производите и услугите од надлежноста на Репуб-
ликата (во натамошниот текст: спогодба), во сми-
сла на член 22 до 26 на Законот за општествена 
контрола на цените („Службен лист на СФРЈ" бр. 
25/72 и 35/72) ги склучуваат претставници на про-
изводството односно на вршењето на услугите со 
претставници на потрошувачката — купувачи на 
производите односно корисници на услугите, на 
начин и постапка предвидени со оваа уредба. 

Член 2 
Предлог за поведување постапка за склучува-

ње на спогодба може да поднесе заинтересирана 
организација на здружениот труд, групација на 
организација на здружениот труд, организација 
на деловно здружување и деловна заедница. 

По предлогот од став 1 на овој член може да 
се поведе постапка за склучување на спогодба ако 
предлогот го подржале најмалку една третина 
претставници на производството односно на врше-
њето на услугите чии цени се предмет на спого-
дување. 

Предлогот за поведување постапка за склучу-
вање на спогодба и се поднесува на Стопанската 
комора на Македонија. 

Стопанската комора на Македонија е должна 
да поведе постапка за склучување на спогодба ако 
е исполнет условот од став 2 на овој член. 

Член 3 
Предлог за поведување постапка за склучува-

ње на спогодбата мора да биде изготвен во пис-
мена форма и во него мораат да се наведат при-
чините поради кои се предлага измена на зате-
чените цени. 

Член 4 
Предлогот за поведување постапка за склучу-

вање на спогодбата содржи: 
1. назив на производот односно услугата и 

единица на мера; 
2. основни технички-технолошки и комерци-

јални карактеристики на производот односно ус-
лугата; 

3. постојни и предложени цени ка ј произво-
дителот односно ка ј вршителот на услугата; 

4. постојни и предложени услови за продаж-
ба што влијаат врз цените ка ј производителот од-
носно ка ј вршителот на услугата (место и начин 
на испорака на производот, односно на вршењето 
на услугата, рабат, вид и пресметка на амбала-
жата, каса сконто и др.); 

5. остварено производство и реализација на до-
машниот пазар, по количина и вредност; 

6. план на производството на услугите за те-
ковната година; 

7. остварен увоз и извоз, по количини и по 
цени на одделни производи вкупно и по одделни 
земји; 

8. пондерирани извозни и увозни цени за из-
минатите шест месеци; 

9. состојба на залихата по количина и вред-
ност; 

10. режим на увозот и извозот и мерки на ца-
ринската и вонцаринската заштита; 

11. вкупен приход и неговата структура, доход 
и неговата расподелба; 

12. ефект од предвиденото зголемување на це-
ните и дејство врз цените на други производи, врз 
индексот на цените во односната гранка и врз 
животните трошоци; 

13. образложение дека зголемувањето на це-
ните е во согласност со политиката на цени за те-
ковната година. 

За податоците од точка 5 до 9 и 11 на став 
1 на овој член се дава спецификација за сите 
учесници во спогодувањето, а посебно за произ-
водителите односно вршителите на услугите што 
не се опфатени со спогодувањето. 

Податоците од став 1 на овој член се даваат за 
претходната година и за изминатиот период на 
тековната година. 

Член 5 
Учесниците во склучувањето на спогодбата се 

производителите и купувачите на производите од-
носно вршителите на услугите и корисниците на 
услугите, и тоа за: 
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1) производите на индустријата на градежен 
материјал — производителите, градежни претпри-
јатија и трговските организации што вршат про-
мет на тие производи; 

2) производите од графичката индустрија — 
производителите, големи потрошувачи и трговски-
те организации што вршат промет на тие произ-
води; 

3) производите од експлоатација на шумите — 
производителите, преработувачите и големи потро-
шувачи и трговските организации што вршат про-
мет на тие производи; 

4) електроенергијата — претпријатија за про-
изводство пренос и дистрибуција на електроенер-
гија и големите потрошувачи; 

5) услугите во патниот јавен сообраќај, желез-
ничкиот патнички сообраќај, за услугите во вна-
трешниот поштенско-телеграфско-телефонски соо-
браќај, за користење на радиодифузни емисии, за 
услугите на осигурување на имоти и лица и за 
услугите на автобуски станици — вршителите и 
основните корисници на тие услуги. 

Во склучувањето на спогодбата за цените на 
производите и услугите од овој член можат да 
учествуваат и општествено-политички и други оп-
штествени организации како претставници на гра-
ѓаните — крајни потрошувачи на одделни произво-
ди односно корисници на одделни услуги. 

Член 6 
Спогодбата содржи: 
1. назив на учесниците што ја склучуваат спо-

годбата; 
2. назив на производот односно услугата и 

единица на мера; 
3. видот и квалитет на производот односно на 

услугата, технолошки и комерцијални карактерис-
тики на производот односно услугата; 

4. затечена и предложена цена на производот 
односно услугата; 

5. услови за продажба што влијаат врз цена-
та на производот односно услугата; 

6. ден на почетокот на применувањето на спо-
годбата. 

Спогодбата може да содржи и други податоци. 

Член 7 
Спогодбата се смета склучена кога со неа ќе 

се согласи квалификуваното мнозинство на прет-
ставници на производството односно на вршењето 
на услугите и квалификуваното мнозинство прет-
ставници на потрошувачката — купувачи на про-
изводите односно корисниците на услугите. 

Како квалификувано мнозинство во смисла на 
став 1 на овој член се подразбираат организациите 
на здружениот труд чие производство односно по-
трошувачка — купување во претходната година 
односно во изминатиот период на тековната годи-
на претставува најмалку две третини од вкупното 
производство односно потрошувачка — купување 
на производите или услугите на кои се однесува 
спогодбата. 

Учесниците во склучувањето на спогодбата од-
лучуваат дали производството односно потрошу-
вачката во смисла на став 1 и 2 од овој член ќе 
се утврдува според количината или според вред-
носта. 

Ако во склучувањето на спогодбата учеству-
ваат организациите на деловното здружување и 
деловните заедници, спогодбата се смета склучена 
кога со неа се согласиле и овластените претстав-
ници на тие организации. 

Спогодбата ја потпишуваат овластени прет-
ставници на сите учесници во склучувањето на 
спогодбата. 

Член 8 
Склучената спогодба, со записникот од соста-

нокот на кој е постигната спогодбата, Стопанска-

та комора на Македонија му ја доставува на Ре-
публичкиот завод за цени на согласност. 

Кон спогодбата, Стопанската комора на Маке-
донија му доставува на Републичкиот завод за це-
ни и документација со податоци од член 4 и 6 
на оваа уредба, како и свое мислење за тоа дали 
спогодбата е склучена во согласност со политика-
та на цените што ја утврдила Сојузната скупшти-
на и Републичкото собрание, со оваа уредба и со 
другите прописи. 

Член 9 
Стопанската комора на Македонија води своја 

евиденција за склучените спогодби. 

Член 10 
Со денот на влегувањето во сила на оваа 

уредба престанува да важи Правилникот за по-
стапката за склучување спогодба во Стопанската 
комора на Македонија за промена на затечените 
цени на производите и услугите („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 25/67). 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2844/1 
30 октомври 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

393. 
Врз основа на член 2 од Законот за општес-

твена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/72), а во врска со точката 3-ц од Од-
луката за максимирање на цените на сите про-
изведи и услуги („Службен лист на СФРЈ" бр. 
52/71, 6/72, 8/72, 11/72, 12/72, 17/72, 19/72, 24/72, 
27/72, 28/72, 30/72 и 31/72), Извршниот совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА НЕПОСРЕДНА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА 
НА ЦЕНИТЕ НА ДОБРОВОЛНОТО И ЗАДОЛЖИ-

ТЕЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИТЕ 
ВОЗИЛА 

1. Цените односно тарифите за доброволното 
осигурување на моторни возила и задолжителното 
осигурување во корист на трети лица, остануваат 
под непосредна општествена контрола на цените. 

2. Непосредната општествена контрола на це-
ните од претходната точка се остварува — за до-
броволното осигурување на моторните возила со 
известување на цените заради евидентирање (еви-
денција на цени) до Републичкиот завод за цени, 
а за задолжителното осигурување на моторни во-
зила во корист на трети лица — со одредување 
на највисокото ниво на цените (максимални цени) 
односно тарифите. 

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

Бр. 12-2846/1 
30 октомври 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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394. 

Врз основа на член 4 од Законот за „Детска 
недела" („Службен весник на СРМ", бр. 34/72), Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДЕТСКА 
ЗАШТИТА ВО ТЕКОТ НА „ДЕТСКАТА НЕДЕЛА" 

I. Придонесот за детска заштита во смисла на 
член 3 од Законот за „Детска недела" изнесува: 

1. за секоја продадена возна карта во желез-
ничкиот, авионскиот, меѓумесниот и меѓународниот 
автобуски сообраќај — 1 динар, а во градскиот со-
обраќај — 0,10 динари; 

2. за секоја продадена влезница за театар, ки-
но, уметничка изложба и друга културна мани-
фестација — 0,50 дин.; 

3. за секоја поштенска пратка во внатрешниот 
сообраќај, освен за печатени работи — 0,50 дин.; 

4. за секоја влезница за спортски натпревари 
и други спортски приредби — 1 динар. 

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

Бр. 12-2329/2 
9 октомври 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

395. 

Врз основа на точка 8 од Одлуката за опре-
делување премија за кравјо и овчо млеко („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 14/72 и 32/72), во спогодба 
со републичкиот секретар за финансии, републич-
киот секретар за земјоделство и шумарство доне-
сува 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И 
ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА 

КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 1972 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за начинот и постапката за 
остварување премија за кравјо и овчо млеко во 
1972 година („Службен весник на СРМ" бр. 23/72 
и 29/72), во точката 3-а втората алинеја се брише. 

2. Оваа наредба влегува во сила по објавува-
њето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 април 1972 година. 

Број 08-1568/2 
24 ноември 1972 година 

Скопје 

Републички секретар 
за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, е. р. 

396. 
Врз основа на член 3 став 2 од Законот за 

определување стапката на придонесот за изград-
ба на станови на учесниците во Народноослободи-
телната војна и за начинот и условите на корис-
тење на средствата од придонесот („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 45/68 и 15/72), републичкиот се-
кретар за здравство и социјална политика доне-
сува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОБЛИСКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОИ ЛИЦА 

СЕ СМЕТААТ ЗА ЛИЦА СО НИСКИ ПРИМАЊА 

1. За лица со ниски примања, во смисла на 
Законот за определување стапката на придонесот 
за изградба на станови на учесниците во Народно-
ослободителната војна и за начинот и условите на 
користење на средствата од придонесот, се сметаат 
лицата чии месечни примања по член на семеј-
ството не преминуваат повеќе од 50% од мини-
малниот личен доход во Републиката. 

2. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Републички секретар 
за здравство и социјална политика, 

д-р Вулнет Старова, е. р. 

397. 

Врз основа на член 35 од Законот за набаву-
вање, поседување и носење на оружје („Службен 
весник на СРМ" бр. 25/72), републичкиот секре-
тар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ОРУЖЈЕ, 
ЕВИДЕНЦИИТЕ ЗА ОРУЖЈЕТО И МУНИЦИЈАТА 

И СМЕСТУВАЊЕТО И ЧУВАЊЕТО НА 
ОРУЖЈЕТО 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува образецот 
на дозволата за оружје и евиденциите за проме-
тот со оружје и муниција и за поправеното и пре-
правеното оружје, како и сместувањето и чува-
њето на оружјето ка ј државните органи, органи-
зациите на здружен труд и другите организации 
(органи и организации). 

Член 2 ч 

Дозволата за поседување и носење на оружје 
се издава на образец во големина 75 х 105 мм., кој 
е заштитен во обвивка од проѕирна материја (об-
разец бр. 1). 

На опачината на образецот од претходниот 
став е отпечатен текстот од одредбите од член 17 
став 1 и член 30 од Законот за набавување, посе-
дување и носење на оружје. 

Член 3 

Дозволата за поседување на оружје се издава 
во форма и со податоци што се дадени во прило-
гот бр. 1. 
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Член 4 
За прометот со оружје и муниција на мало се 

водат книги на евиденции, и тоа: 
1. книга на евиденција за набавеното оружје 

и муниција (образец бр. 2); 
2. книга на евиденција за продаденото оружје 

(образец бр. 3); 
3. книга на евиденција за продадената муни-

ција (образец бр. 4). 

Член 5 
Книгите на евиденциите од член 4 од овој 

правилник се водат за секоја календарска година. 
На крајот на календарската година книгата се за-
клучува со впишување на текстот: „Заклучена со 
реден број на ден 31 декември 19 го-
дина." Заклучувањето го заверува овластеното ли-
це во организацијата со свој потпис и печат на 
организаци ј ата. 

Книгите на евиденцијата за набавеното ору-
ж ј е и муниција се чуваат најмалку една година 
од денот на продажбата на оружјето и муници-
јата запишани во нив. 

Книгите на евиденциите за продаденото ору-
ж ј е и муниција се чуваат најмалку три години од 
денот на нивното заклучување. 

Член 6 
За поправеното и преправеното оружје се во-

ди книга на евиденција за поправеното и препра-
веното оружје (образец бр. 5). 

Одредбите од член 5 став 1 на овој правил-
ник се однесуваат и на книгата на евиденцијата 
за поправеното и преправеното оружје. Оваа кни-
га за евиденција се чува најмалку една година од 
денот на нејзиното заклучување. 

Член 7 
Книгите на евиденциите од чл. 4 и 6 од овој 

правилник се укоричени со нумерирани страници 
и заверени од надлежниот општински орган за 
внатрешни работи пред запишувањето на пода-
тоците во нив. 

Член 8 
Органите и организациите кои поседуваат ору-

жје, организациите на здружениот труд кои се 
регистрирани за промет на оружје и муниција 
и организациите на здружениот труд односно за-
наетчиските дуќани кои се регистрирани за по-
правање и преправање на оружје се должни ору-
жјето и муницијата да ги сместуваат и чуваат во 
просторија што е обезбедена од пожари, кражби 
и пристап на неовластени лица, како и од други 
опасности и злоупотреби. 

Органите и организациите кои поседуваат ору-
ж ј е се должни да определат лице кое посебно ќе 
се грижи за издавање, преземање и чување на 
оружјето и муницијата, како и за водење на еви-
денција за оружјето и муницијата што се издава 
на користење. 

Член 9 
Оружјето примено заради поправање или пре-

правање не смее да се изнесува од просториите 
определени за работа до неговото предавање на 
сопственикот, освен ако тоа го бара самото по-
правање или преправање односно испитување на 
сигурноста на оружјето. 

Бр. 41 — Стр. 885 

Член 10 
Органите, организациите и занаетчиските ду-

ќани од член 8 став 1 од овој правилник веднаш 
ќе го известат надлежниот општински орган за 
внатрешни работи за секое исчезнување на ору-
ж ј е и муниција. 

Член 11 
Обрасците бр. 1 до 5 и прилогот бр. 1 се от-

печатени кон овој правилник и се негов составен 
дел. 

Член 12 

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

Бр. 04-15429/1 
23 ноември 1972 година 

Скопје 
Републички секретар за 

внатрешни работи, 
Љупчо Арнаудовски, е. р. 

Образец бр. 1 

(на предната страна) 

(назив на општинскиот орган за внатрешни работи) 
Рег. бр. 

ДОЗВОЛА ЗА ПОСЕДУВАЊЕ И НОСЕЊЕ 
НА ОРУЖЈЕ 

, роден на ден 
година во со ж и -

веалиште во ул. 
бр. и лична карта рег. бр. издадена 
од ИМА ПРАВО 
ДА ПОСЕДУВА И НОСИ ОРУЖЈЕ: вид 
марка калибар фабр. бр. 

Датум 

потпис на овластеното лице 

(М. П.) 

(на опачината) 

Сопственикот на оружјето од член 6 од За -
конот за набавување, поседување и носење на 
оружје е должен да се грижи оружјето да биде 
во исправна состојба, да го чува оружјето и му-
ницијата и внимателно да ракува со оружјето, да 
не го употребува на јавни места или на места 
на кои со употребата може да ја загрози безбед-
носта на луѓето и особено да внимава оружјето 
и муницијата да не се достапни на малолетници. 

Ако граѓанин кој има дозвола за оружје или 
пријавено трофејно или старо оружје го промени 
живеалиштето, должен е во рок од 15 дена од 
доаѓањето во местото на новото живеалиште да 
го пријави оружјето на општинскиот орган за 
внатрешни работи, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Прилог бр. 1 

(назив на општинскиот орган за внатрешни работи) 
Рег. бр. — 

ДОЗВОЛА ЗА ПОСЕДУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ 

со седиште 
(назив на органот или организацијата) 
во , ул. бр. 
ИМА ПРАВО ДА ПОСЕДУВА ОРУЖЈЕ: 

1. вид марка калибар 
фабр. бр. ; 

2. вид марка калибар 
фабр. бр. : ; 

3. вид марка калибар 
фабр. бр. *) 

Датум 

Потпис на овластеното лице 

* Се внесуваат податоци за онолку парчиња 
оружје за колку се издава дозволата за поседу-
вање на оружје односно ако се издава за едно 
парче оружје податоците за оружјето се испишу-
ваат во продолжение на зборот „ОРУЖЈЕ". 

398. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на точката 2 на член 2 од Одлуката 
за воведување местен самопридонес на подрачјето 
на општината Гостивар за изградба на болница, 
донесена од Собранието на општина Гостивар 
на 26 јуни 1972 година под број 0201-2271, по одр-
жаната јавна расправа на 2 ноември 1972 година, 

, донесе 

О Д Л У К А 

1. Противзаконито е со местен самопридонес да 
се обврзуваат граѓаните чие живеалиште не се 
наоѓа на територијата за која се воведува местен 
самопридонес. 

2. СЕ ПОНИШТУВА одредбата од точката 2 
на член 2 од Одлуката за воведување местен са-
мопридонес на подрачјето на општината Гостивар 
за изградба на болница, донесена од Собранието 
на општина Гостивар на 26 јуни 1972 година под 
број 0201-2271 („Службен гласник на општина Го-
стивар" бр. 8/72), во делот со кој местен самопри-
донес се воведува за сите вработени лица на под-
рачјето на општината, без оглед на нивното жи-
веалиште. 

3. Секој кому со акт донесен на основа на по-
ништената одредба од Одлуката му е повредено 
правото може, во смисла на членот 31 од Законот 
за Уставниот суд на Македонија, да бара од над-
лежниот орган измена на актот односно враќање на 
платениот местен самопридонес. 

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општи-
на Гостивар". 4 

5. На иницијатива од собирот на работните лу-
ѓе на градбата „Шарски води" во е. Пожаране, 
општина Гостивар на Градежното претпријатие 
„Маврово" од Скопје, Уставниот суд на Македо-
нија со решение У. бр. 50/72 од 28- септември 1972 
година поведе постапка за оценување законитоста 
на точката 2 на член 2 од означената одлука, за-
ради тоа што основано се постави прашањето за 
нејзината согласност со одредбите на член 132 од 
Основниот закон за придонеси и даноци на гра-
ѓаните (пречистен текст — „Службен лист на 
СФРЈ" бр. 13/70). 

На јавната расправа Судот утврди дека во од-
редбата на точката 2 на член 2 од Одлуката за 
воведување местен самопридонес на подрачјето на 
општината Гостивар за изградба на болница, ме-

ѓу другото, е определено воведување на местен са-
мопридонес за сите вработени лица на подрачјето 
на општината Гостивар, во износ од 3°/о од лич-
ниот доход односно од надоместокот место личен 
доход поради боледување. 

Во член 132 од Основниот закон за придонеси 
и даноци на граѓаните, кој согласно точката 64 
на член 6 од Уставниот закон за спроведување на 
уставните амандмани XV до XXXIX на Уставот 
на СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
40/71) се применува како републички закон, е оп-
ределено дека обврзник на месниот самопридонес 
е граѓанин чие живеалиште се наоѓа на територи-
јата за која тсе воведува месниот самопридонес. 
Според членот 2 од Законот за пријавување на 
живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните 
(„Службен весник на СРМ" бр. 15/72), под живе-
алиште се подразбира местото во кое граѓанинот 
се населил да живее постојано. 

Имајќи го ова предвид Уставниот суд смета 
дека е противзаконито како обврзници на местен 
самопридонес да се определуваат и граѓани чие 
живеалиште не се наоѓа на територијата за која 
се воведува месниот самопридонес. Со "оглед на 
тоа што со одредбата на точката 2 на член 2 од 
означената одлука, местен самопридонес е воведен 
за сите вработени на подрачјето на општината 
Гостивар, Уставниот суд оцени дека, делот од оз-
начената одлука со која со местен самопридонес 
се обврзани и вработените лица што немаат ж и -
веалиште на подрачјето на општината, не е во со-
гласност со членот 132 од Основниот закон за при-
донеси и даноци на граѓаните. 

Врз основа на изнесеното, Уставниот суд на 
Македонија одлучи како во точката 2 на оваа од-
лука. 

У. бр. 50/72 
2 ноември 1972 година 

Скопје 4 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Перо Коробар, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Упатството за об-
расците за пријавување и одјавување на живе-
алиштето и престојувалиштето на граѓаните, об-
јавено во „Службен весник на СРМ" бр. 34/72, се 
поткраднала грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПРИЈА-
ВУВАЊЕ И ОДЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕ-
ТО И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ 

Во насловот на Упатството место зборот „Упат-
ство" треба да стои зборот „Правилник". 

Од Републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи, број 04-13233/1/1972, 

АЛЛЛЛЛЛАЛЛЛ̂ Л̂ ЛА̂ Л/ѕАЛЛ̂ - /.»уллллллллллаллаллл 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

. ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
од тужител ката Шакири Зекирија Зебибе, по тат-
ко Мустафи, од село Порој, Тетовско, против ту-
жениот Шакири Рефетов Зекирија, порано од село 
Глоѓи, Тетовско, сега со непозната адреса, за раз-
вод на брак. 

Се повикува тужениот Шакири Рефетов Зе-
кирија, во рок од 30 дена од објавувањето на ог-
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ласот, да се јави во овој суд или да ја соопшти 
својата адреса. Во противно судот ќе му постави 
старател кој ќе го застапува до окончувањето на 
спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2276/72. 
(112) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Арсовска Цвета, од Охрид, ул. „Дејан Војвода" 
бр. 21, поднесе тужба до овој суд за развод на 
брак, против Арсовски Стоје од Охрид, а сега во 
неизвесност со непознато место на живеење. Би-
дејќи тужениот Стоје 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 овој суд или да определи свој застапник. Во 
противно на истиот ќе му биде определен застап-
ник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 718/72. 
(111) 

При Окружниот суд во Битола заведена е 
бракоразводна парница по тужбата на Божин 
Трајковски, од Охрид, против Силвана Трајков-
ска, родена Косноскович, од Ријека, сега со не-
познато боравиште во Австралија. Поради тоа на 
тужената, согласно член 77, ст. 2 т. 5 од ЗПП, и 
е поставен за привремен застапник адвокатот Јо-
ван Деребанов, од Битола, кој ќе ја застапува во 
постапката со сите права и должности на законски 
застапник, се додека тужената или нејзиниот пол-
номошник не се појават пред судот. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 663/72. 
(118) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1112, страна 589, книга V е запишано след-
ното: Фирмата на Претпријатието за електроводо-
вод и инсталација Електроводомонт" — Скопје, 
ул. „254" бр. 8, согласно со одлуката број 203/2 од 
З.УП.1970 година на работничкиот совет од одр-
жаната седница на 18.11.1970 година се менува и 
гласи: Претпријатие за градежништво, производно 
и услужно занаетчиство, посредување во прометот 
и трговија на големо и мало „Кристал" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 555/70 од 22.У1.1971 година. (1401) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 10, страна 762, книга VI е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Производното 
претпријатие „Биљана" — Скопје Петко Ристов-
ски, директор, му престанува правото за потпишу-
вање, бидејќи е разрешен од должност со одлука-
та број 02-2941 од 29.ХП.1969 година на работнич-
киот совет од одржаната седница на 25.ХП.1969 
година. 

За директор на Производното претпријатие 
„Билјана" — Скопје е назначен Вељковиќ Томи-
слав, со одлуката број 02-1203/1 од 18.У.1971 година 
на работничкиот совет, од одржаната седница на 
17.У.1971 година, кој истото ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, со новоназначениот потписник Никаљевиќ 
Саво Лука, назначен со одлуката број 02-1799 од 
22.VII. 1971 година на работничкиот совет и старите 
регистрирани потписници и тоа: Ефто Стојанов-
ски, помошник директор, Славко Марковски и 
Илија Мирчевски, ш е ф на сметководството, сме-
тано од 11. VI. 1971 година. 

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

бр. 663 од 20.УП1.1971 година. (1512) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 10, страна 762, книга VI е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Производ-
ното претпријатие „Билјана" — Скопје и тоа: Еф-
то Стојановски, помошник директор и Славко 
Марковски, им престанува правото за потпишува-
ње, бидејќи се разрешени од должност а на Илија 
Мирчевски, ш е ф на сметководството, му се одзема 
правото за потпишување, согласно со одлуката 
број 02-2941 од 22.УП.1971 година на работничкиот 
совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 876 од 10.XI.1971 година. (1987) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1112, страна 589, книга V е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието за градежништ-
во, производно и услужно занаетчиство, посреду-
вање во прометот и трговија на големо и мало 
„Кристал" — Сќбпје, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет, од одржаната седница на 12.11. 
1971 година се проширува и со колонијално-пре-
хранбени стоки, индустриска стока и јужно овош-
је. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 312 од 22.Х1.1971 година. (2159) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1112, страна 589, книга V е запишано след-
ното: Кон Претпријатието за градежништво, про-
изводно услужно занаетчиство, посредување во 
прометот и трговијата на големо и мало „Кристал" 
— Скопје, се присоединува Занаетчиско-производ-
ната задруга „Македонски ќилим" — Скопје и 
Трговското претпријатие на големо и мало „Ме-
текс" — Штип, согласно со одлуката бр. 977 од 
11.УШ.1971 година на работничкиот совет на Прет-
пријатието „кристал" и одлуката бр. 977 од 21.V. 
1971 година, како и одлуката бр. 01-273 од 15.Х. 
1971 година на работната заедница на Занаетчи-
ско производната задруга „Македонски ќилим" и 
одлуката бр. 90 од 18. V. 1971 година на работната 
заедница на Трговското претпријатие „Метекс" — 
Штип — последниве две донесени по пат на ре-
ферендум. 

Присоединувањето се смета од 1Л/Т.1971 година. 
Се брише од регистарот на претпријатијата 

Занаетчиско-производната задруга „Македонски 
ќилим" — Скопје, поради присоединувањето кон 
Претпријатието „Кристал" — Скопје, согласно со 
гореназначените одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 874 од 1 .XII.1971 година. (2160) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 30, книга VII е запишано след-
ното: Досегашниот в.д. директор на Самостојната 
организација на здружен труд, со својство на 
правно лице — Фабрика за масло „Благој Ѓорев" 
— Титов Велес, при Земјоделско-индустрискиот 
комбинат „Скопско Поле" — Скопје, Мирчев Јо-
ван, согласно одлуката на Централниот работнич-
ки совет на З И К Скопско Поле" бр. 02-2997 од 
29.ХП.1969 е назначен за директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1124, од 28.ХН.1971 година. (59) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 359, страна 239, книга II е запишано след-
ното: Прецизираната дејност на Претставништвото 
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во Тетово, ул. „Маршал Тито" број 46, на Осигу-
рителниот завод — Нови Сад, согласно со одлу--
ката на работничкиот совет од 28.V. 1971 година се 
состои од: 

1. Осигурување на живот, освен осигурувања 
на лекарски прегледи; 

2. Осигурување на лица од последици на не-
среќни случаи (незгоди); 

3. Осигурување од опасности на пожар и не-
кои други опасности; 

4. Осигурување од опасности на провална 
кражба и разбојништва; 

5. Осигурување на стакло и светлеќи реклами 
од должности кршење и оштетување; 

6. Осигурување на домаќинства; 
7. Осигурување на машини од кршење и некои 

други опасности; 
8. Осигурување на животни; 
9. Осигурување на посеви и плодови, од град, 

пожар и удар на гром (освен ризик од поплава, 
мраз и олуја); 

10. Осигурување на стока во домашниот транс-
порт; 

И. Осигурување од одговорности (општа гра-
ѓанско-правна одговорност); 

12. Осигурување на сопственик односно корис-
ник на моторни возила од одговорности за ште-
та причинета на трети лица; 

13. Комбинувани осигурувања на моторни во-
зила (осигурување каско, оштетување лом, пртљаг 
и патни колекции на возачите и патниците во мо-
торните возила, возачите од регресот на о с п о р у -
ваните, возачите, патниците и работниците во мо-
торните возила од последици на несреќни случаи 
т— незгоди). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 677 од 2.ХН.1971 година. (2228) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 30, книга VII е запишано след-
ното: Самостојната организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Погон „Синѓелиќ", 
село Синѓелиќ, на Земјоделско-индустрискиот ком-
бинат „Скопско Поле" — Скопје — Организација 
во состав на Здружениот земјоделски прехранбен 
комбинат „Македонија" — Здружено претпријатие 
— Скопје, согласно со одлуката бр. 02-61 од 13.1. 
1972 година на Централниот работнички совет се 
здобива со својство на правно лице. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 42 од 20.1.1972 година. (262) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 19, страна 146, книга VI е запишано след-
ното: Согласно со решението број 02-3330/1 од 
27.УН.1970 год. на. Собранието на општината Ки-
чево се укинува присилната управа на Угости-
телското претпријатие „Црвена ѕвезда" — Кичево, 
ставена со решението бр. 02-3459/1 од 29.УИ.1969 
година на истото собрание. 

На присилниот управник Ниче Фидановски 
му престанува правото на потпишување во тоа 
својство, а во иднина Угостителското претпријатие 
„Црвена ѕвезда" — Кичево, ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, во својство на в.д. директор, согласно со 
решението бр. 04-227/1 од 28.УН.1970 година. 

Согласно со записникот од изборниот состанок 
од 28.VII. 1970 година избрани се нови органи на 
управување. 

Угостителското претпријатие „Црвена ѕвезда" 
— Кичево се присоединува кон „Метропол" — 
Самостојна хотелско-угостителска организација на 
здружен труд, со својство на правно лице, во со-
став на претпријатието „Интер импекс" — Скопје, 
согласно со одлуката бр. 02-3614 од 28.ХП.1970 го-

дина на „Метропол" — и одлуката бр. 02-9/2, од 
24.1. 1971 година на Хотелско-угостителското прет-
пријатие „Црвена ѕвезда" — Кичево, донесена по 
пат на референдум. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Угостителското претпријатие „Црвена 
ѕвезда" — Кичево поради присоединување кон 
„Метропол" — Самостојна хотелско-угостителска 
организација на здружен труд, со својство на 
правно лице, во состав на „Интер импекс" — 
Скопје, согласно со горенаведените одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 285/71 од 21.1.1972 година. (256) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 139, книга VII е запишано след-
ното: Самостојната организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Погон „Бутел" — 
село Бутел на Земјоделско-индустрискиот комби-
нат „Скопско Поле" — Скопје — Организација во 
состав на Здружениот земјоделски прехранбен 
комбинат „Македонија" — Здружено претпријатие 
— Скопје, согласно со одлуката бр. 02-60 од 13.1. 
1972 година се здобива со својство на правно лице. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 46 од 20.1.1972 година. (266) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 492, страна 951, книга И е запишано след-
ното: Фирмата на Продавницата за машини за 
шиење во Кавадарци, ул. „Илинденска" број 41, 
на „Владо Багат" — Задар, согласно со решението 
Фи. бр. 894/71-2 од 6.1Х. 1971 година на Окружниот 
стопански суд — Сплит се менува и гласи: Прет-
пријатие за производство на машини за шиење и 
алатни машини, плински арматури и дрвни про-
изводи „Владо Багат" — Задар — Продавница во 
Кавадарци, ул. „Илинденска" број 41. Предмет на 
работењето на продавницата е: 

— продажба преку сопствена и туѓа трговска 
мрежа, агенции и агенти, сопствени производи и 
услуга, како и производи од други производители 
со кои се надополнува асортиманот на стоката 
произведена во претпријатието; 

— продажба на сите производи сродни на 
производите на претпријатието, како и машини и 
направи за плетење, пеглање, перење и одржува-
ње на текстилни изработки; 

— продажба на лимена стока (шпорети од си-
те облици и печки од сите облици и квалитет, 
делови од печки и шпорети, димни цевки, коле-
на, розети и друг прибор); 

— продажба на радио-апарати, телевизори, 
магнетофони и прибор за апаратите; 

— продажба на електрични справи за дома-
ќинство (кухало апарати, универзални апарати, 
универзални апарати за готвење и печење, печки, 
термофори, сушила за коса, топлински и ултра-
виолетни светилки, бојлери и правосмукалки); 

— продажба на разладни и топлински уреди; 
— продажба на вентилатори; 
— продажба на стока увезена од страна на 

претпријатието; 
— сервисно одржување на производите од соп-

ственото производство и туѓи производи за промет 
за кое е регистрирано претпријатието, 

— организирање и одржување курсеви за 
кроење, шиење, везење и плетење; 

— вршење занаетчиски услуги преку сопстве-
ните продавници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1233/71 од 9.11.1972 година. (331) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 198, страна 463, книга VI е запишано след-
ното: Фирмата на Берберско-фризерското прет-
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пријатне „Хигиена" — Скопје, согласно со одлу-
ката број 104 од 18.У1.1971 година на работнич-
киот совет од одржаната седница на 7.VI. 1968 го-
дина се менува и гласи: Фризерско набавио про-
дажно претпријатие „Хигиена" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1151/71 од 7.11.1972 година. (337) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 994, страна 907, книга IV е запишано 
следното: Решението на овој суд, Фи. бр. 314/71 
од 18.Х1.1971 година според кое фирмата на Де-
ловницата на Југобанка — Београд со седиште 
во Скопје гласи: Југобанка — Београд — Фили-
јала — Скопје, се менува и во иднина ќе гласи: 
Југобанка — Београд — седиште — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 314/71 од 1.11.1972 година. (341) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1425, страна 605, книга VI е запишано 
следното: Фирмата на Организацијата на здружен 
труд — Претставништво за СР Македонија — 
Скопје, ул. „Кочо Рацин" број 78, на Претприја-
тието „Минел" — Београд, согласно со одлуката 
на работничкиот совет, од одржаната седница на 
12.11.1971 година се менува и гласи: Претпријатие 
„Минел" — Београд — Организација на здружен 
труд — Пословница во Скопје, ул. „Кочо Рацин" 
број 78. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 374/71 од 15.11.1972 година (366) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 175, книга VII е запишано 
следното: Кон Земјоделско-индустрискиот комби-
нат „Скопско Поле" — Скопје — Самодтојна ор-
ганизација на здружен труд, со својство на прав-
но лице — Фабрика за масло „Благој Ѓорев" — 
Титов Велес, се присоединува Индустриското бон-
боњерско таанско претпријатие „Јагода" — Титов 
Велес, согласно со одлуката бр. 110 од 18.Х1.1971 
година на работничкиот совет на Фабриката за 
масло „Благој Ѓорев" — Титов Велес, од одржа-
ната седница на 18.Х1.1971 година и одлуката број 
742 од 15.Х1.1971 година на работничкиот совет на 
Индустриското бонбоњерско таанско претпријатие 
„Јагода" — Титов Велес, од одржаната седница 
на 13.Х1.1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1178/71 од 18.11.1972 година, (380) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. (5р. 1400, страна 490, книга VI е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Трговска-
та работна организација за промет со мешовити 
стоки на големо и мало „Тргокомерц" — Скопје, 
Аврамовски Борис, согласно со решението бр. 1239 
од 30.1Х.1971 година му престанува правото на 
потпишување поради разрешување од должност. 

За нов потписник на гореозначената работна 
организација согласно со горенаведеното решение 
се назначува Димевски Блаже, директор на сто-
панско-сметководниот сектор кој работната орга-
низација ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, заедно со 
досегашните потписници Љупчо Иванов Алексиев, 
генерален директор и Димитровски Благој, заме-
ник генерален директор. 

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

бр. 966/71 од 11.11.1972 година. (367) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 220, страна 595, книга I е запишано след-

ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Индустриското бонбоњерско таанско 
претпријатие „Јагода" — Титов Велес, бидејќи се 
присоединува кон З И К „Скопско Поле" — Скопје 
— Самостојна организација на здружен труд, со 
својство на правно лице — Фабрика за масло 
„Благој Ѓорев" — Титов Велес, согласно до одлу-
ката бр. ИО од 18.Х1.1971 година на работничкиот 
совет на Фабриката за масло „Благој Ѓорев" — 
Титов Велес, од одржаната седница на 18.Х1.1971 
година и одлуката број 742 од 15.Х1.1971 година на 
работничкиот совет на Индустриското бонбоњерско 
таанско претпријатие „Јагода" — Титов Велес, од 
одржаната седница на 13.Х1.1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1179/71 од 18.11.1972 година. (381) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 949, страна 551, книга IV е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници, Печатап-
ското претпријатие „Први мај" — Скопје, согласно 
со одлуката број 086 од 7.П.1972 година на работ-
ничкиот совет ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува. во границите на овластувањето, Димов-
ски Трајче, технички раководител. 

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

бр. 158 од 24.11.1972 година. (410) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 178, книга VII е запишано 
следното: Досегашниот предмет на работа на 
Претпријатието „Центроколонијал" увоз-извоз — 
Скопје, согласно со одлуката на работничкиот со-
вет од 23.Х1.1971 година се проширува со произ-
водство на млеко и млечни производи. 

Проширената дејност претпријатието ќе ја оба-
вува преку новооснованата организација на здру-
жен труд под фирма: „Центроколонијал" увоз-
извоз — Скопје, Организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Погон број 7 за 
производство на млеко и млечни производи — 
Скопје, на ул. „254" бр. 4. Предмет на работењето 
на Погонот е производство и промет на големо на 
млечни производи и млеко. 

Раководител на Погонот е Трајковски Јордан 
Ангеле. 

Погонот е основан од работничкиот совет на 
„Центроколонијал" увоз-извоз — Скопје, со одлу-
ката од 8.ХН.1971 година. 

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1143/71 од 22.11.1972 година. (405) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 8.П.1972 година, рег. бр. 109/55, книга I е запи-
шано следното: Им престанува овластувањето за 
потпишување на Јонче Лозановски и Никола Ба -
уловски на Земјоделската задруга „Слобода", село 
Трновци, Битолско. 

Се овластува за потпишување Ефтинџиовски 
Божин, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 47/72. (457) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 18Л.1972 година, рег. бр. 38/55, книга I е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето 
за потпишување на Трендо Војновски на Земјо-
делската задруга „Пандо Николовски", село Велу-
шина, Битолско. 
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Се овластува за потпишување Поповски Ла-
зар, покрај досегашниот потписник Петре Буди-
ковски, да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 64/72. (4 5 8) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 14.11.1972 година,, рег. бр. 9/69, книга И е запи-
шано следното: Продавницата во Охрид, ул. „Го-
це Делчев" бр. 87, на Трговското претпријатие 
„Снежана" — Ѓорче Петров, престана со својата 
работа и се брише од регистарот на стопанските 
организации, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 03-127 од 15.Х.1971 година од работнич-
киот совет на Трговското претпријатие „Снежана" 
— Ѓорче Петров. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 53/72. (460) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 14.11.1972 година, рег. бр. 3/69, книга И е запи-
шано следното: Стовариштето во Охрид, ул. „Ки-
рил и Методи" број 1, на Трговското претпријатие 
„Снежана" — Ѓорче Петров, престана со својата 
работа и се брише од регистарот на стопанските 
организации, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 03-127 од 15.Х.1971 година на работнич-
киот совет од Трговското претпријатие „Снежана" 
— Ѓорче Петров. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 54/72. (461) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 14.11.1972 година, рег. бр. 8/69, книга II е запи-
шано следното: Продавницата во Охрид, ул. „Го-
це Делчев" број 24 на Трговското претпријатие 
„Снежана" т— Ѓорче Петров, престана со својата 
работа и се брише од регистарот на стопанските 
организации кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 03-127 од 15.Х.1971 година на работнич-
киот совет на Трговското претпријатие „Снежана" 
— Ѓорче Петров. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 57/72. (462) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 14.11.1972 година, рег. бр. 24/70, книга I е запи-
шано следното: Досегашниот раководител на Про-
давницата број 2 во Прилеп, ул. „Андон Славејко" 
бр. 9, на Трговското претпријатие „Тргокооп" — 
Скопје Орде Северковски се менува. За раково-
дител е поставен ѓорѓија Ивановски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 60/72. (465) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 28.11.1972 година, рег. бр. 5./71, книга И е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на За-
наетчиското услужно претпријатие „Благоја Ми-
трески" — Струга, уште со: продажба на големо и 
мало на сите видови градежен материјал 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 31/72. (469) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
.дека во регистарот на стопанските организации 
на 14.11.1972 година, рег. бр. 10/70, книга II е запи-
шано следното: Продавницата во Струга, на ул. 
„ЈНА" број 21 на Трговското претпријатие „Сне-
жана" — Ѓорче Петров, престана со својата ра-
бота и се брише од регистарот на стопанските 
организации, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 03-127 од 15.Х.1971 година од работнич-
киот совет на Трговското претпријатие „Снежана" 
— Ѓорче Петров. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 52/72. (470) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 14. И. 1972 година, рег. бр. 28/69, книга II е запи-
шано следното: Продавницата во село Франгово, 
Струга, на Трговското претпријатие „Снежана" — 
Ѓорче Петров, престана со својата работа и се бри-
ше од регистарот на стопанските организации, кој 
го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 03-127 од 15.Х.1972 година на работнич-
киот совет на Трговското претпријатие „Снежана" 
— Ѓорче Петров. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 55/72. (471) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 14.11.1972 година, рег. бр. 27/69, книга II е запи-
шано следното: Продавницата во село Шум, Стру-
га, на Трговското претпријатие „Снежана" — Ѓор-
че Петров, престана со својата работа и се брише 
од регистарот на стопанските организации, кој го 
води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 03-127 од 15.Х.1971 година на работнич-
киот совет на Трговското претпријатие „Снежана" 
— Ѓорче Петров. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 56/72. (472) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 14. II. 1972 година, рег. бр. 15/68, книга I е запи-
шано следното: Продавницата во Струга, ул. „Цве-
тан Димов" број 9, на Трговското претпријатие 
„Снежана" од Ѓорче Петров, престана со својата 
работа и се брише од регистарот на стопанските 
организации, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 03-127 од 15.Х.1971 година на работнич-
киот совет на Трговското претпријатие „Снежана" 
— Ѓорче Петров. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр! 58/72. (473) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 385, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Тргов-
ското претпријатие на големо и мало „Нова тр-
говија" — Кратово, согласно со одлуката бр. 02-389 
од 24.VIII. 1971 година на работничкиот совет и 
уверенијата бр. 07-946 од 29.Х.1971 и бр. 07-1038/2 
од 24.ХП.1971 година на Одделението за стопан-
ство при Собранието на општината Кратово се 
проширува со купопродажба на лековити расте-
нија и јаглен од дрво како и угостителска дејност. 

Од Оќружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 148 од 21.111.1972 година. (526) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 42, страна 619, книга VI е запишано след-
ното: Согласно со решението бр. 07-4562 од 10.11. 
1972 година на Собранието на град Скопје, Свето-
зар Сенковски, се разрешува од должноста, при-
силен управник на Претпријатието за снабдување 
на земјоделството „Агроснабдител" — Скопје, со 
што му престанува правото за потпишување. 

Се именува одбор на присилна управа од 3 
(три) члена. 

За претседател на одборот се именува Цветко 
Ивановски, советник во Собранието на град Скоп-
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је, додека за членови на одборот согласно со ре-
шението бр. 07-4562/1 д 2.III.1972 година на Со-
ветот за промет, угостителство и туризам при 
Собранието на град Скопје се именуваат Попов-
ски Славе, советник во Градското собрание и Јани 
Караџа, службеник во К И Б — Скопје. 

Гореназначеното претпријатие ќе го потпишу-
ваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите 
на овластувањето, Цветко Ивановски, претседател 
на одборот за присилна управа и Јани Караџа. 

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

бр. 283 од 23.111.1972 година. (550) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 10.111.1972 година, рег. бр. 10/58, книга III е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Продав-
ницата во Охрид, на Фабриката за чевли „Про-
летер" — Београд и гласи: Претпријатие за вна-
трешна и надворешна трговија „Рефлекс" — Бео-
град — Продавница „Рефлекс" — Охрид, ул. „Гоце 
Делчев" број 11. 

Раководител на продавницата е Најдовска Ми-
лица. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи. 
бр. 94/72. (594) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 751, страна 337, книга III е запишано след-
ното: Досегашната фирма на Филијалата при 
Претпријатието за контрола на квалитет и кван-
титет на стоки „Југоинспект" — Београд, со седи-
ште во Скопје, ул. „256" б.б., која гласи: „Југоинс-
пект" — Претпријатие за контрола на квалитет и 
квантитет на стоките — Београд—Филијала — 
Скопје, согласно со статутот на претпријатието се 
менува и ќе гласи: „Југоинспект" — претприја-
тие за контрола на квалитет и квантитет на стоки-
Београд — Самостојна организација на здружен 
труд, со својство на правно лице — Скопје. 

СОЗТ — правно лице „Југоинспект" — Скопје 
одговара за своите обврски со средствата што ги 
користи и со кои располага, со средствата кои од 
својот доход ги внела во заедничките фондови 
на претпријатието и со средствата кои ги вло-
жила во другите СОЗТ — правни лица во состав 
на претпријатието. Ако ^обврските на тој начин не 
може да се измират, останатите СОЗТ — правни 
лица ги измируваат како јемци обврските на 
СОЗТ — главниот должник (супсидијарна одго-
ворност). 

Согласно со одлуката на работничкиот совет 
на претпријатието дејноста на гореназначената 
СОЗТ — правно лице — Скопје се проширува со 
следното: контрола на инвестиционата опрема; 
контрола на обработка, преработка, доработка и 
оплеменување на стока; контрола на утовар-исто-
вар — претовар и ускладиштување на опасни то-
вари; контрола над дезинсекција на човечка и 
сточна храна; контрола на општетена и осигурана 
стока за сметка на осигуреникот; чистење на транс-
портни средства за тековни товари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 104/71 од 10.111.1972 година. (631) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1197, страна 1047, книга V е запишано 
следното: Досегашниот предмет на работа на Про-
изводно-шивачката задруга „13 Ноември" — Скоп-
је, согласно со одлуката бр. 01-270/2 од 15.111.1972 
година на советот на работната заедница се про-
ширува со промет на производи од сопствено про-
изводство и тоа: текстилна галантерија, текстилна 
конфекција — лесна детска и женска, кратка тек-
стилна стока, како и метражна стока. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 306 од 4.1У.1972 година. (659) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1008, страна 349, книга VI е запишано 
следното: Досегашниот предмет на работа на „Под-
младок" — Градежно молеро-фарбарската задруга 
— Скопје, согласно со одлуката бр. 475 од 28.Х. 
1971 година на задружниот совет се проширува со 
посредување во прометот со моторни возила, зем-
јоделски и градежни машини. 

Проширената дејност задругата ќе ја обавува 
преку новооснованото претставништво во Скопје 
кое ќе работи под фирма: „Подмладок" — гра-
дежна молеро-фарбарска задруга — Скопје — Ор-
ганизација на здружен труд без својство на прав-
но лице со посебна жиро-сметка — Претставништ-
во — Скопје, улица „Карл Маркс" бр. 47. Пред-
мет на работењето на претставништвото е посре-
дување во прометот со моторни возила, земјодел-
ски и градежни машини. ' 

Претставништвото е основано од задружниот 
совет на „Подмладок" — градежно молеро-фар-
барска задруга — Скопје, согласно со горецитира-
ната одлука. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува Стефановска Иванка, шеф на 
претставништвото, во границите на овластувањето. 

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

бр. 189 од 6.1У.1972 година. (667) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 985, страна 70, книга VII е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Погонот „Вера 
Пазаванска" — Кратово на З И К „Бистрапродукт" 
експорт — импорт — Скопје — Земјоделско-ин-
дустриски комбинат за производство на сите зем-
јоделски производи, млечни производи, јагниња, 
волна, производство на текстил и трикотажа, до-
машни ракотворби, теписи:, везови и друго, про-
изводство на уметничка резбарија и сувенири, тр-
говија, угостителство и туризам, Бранко Андреев-
ски, е разрешен од должност, со решението бр. 
03-2722 од 4.Х.1970 година. 

За нов раководител на споменатиот погон е 
назначен со одлуката на Централниот работнички 
совет на З И К „Бистрапродукт" — експорт — им-
порт — Скопје Боривоје Јанкуловски, кој ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, со новоназначените пот-
писници Ивановски Цветко и Каракашев Васил, 
сметано од 26.Х1.1971 година. 

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

бр. 1138 од ИЈУ.1971 година. (678) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 908, ерана 312, книга VI е запишано след-
ното: Студиото за програмирање и проектирање 
„Студио проект" — Скопје, при Деловното здру-
жение „Градба проект" — Скопје, согласно со од-
луката бр. 2/2-1 од 20.111.1972 година на управниот 
одбор на здружението се здобива со својство на 
правно лице и ќе работи под фирма: Деловно 
здружение „Градба проект" — Скопје — Самостој-
на организација на здружен труд со својство на 
правно лице — Студио за програмирање и проек-
тирање „Студио проект" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 299 од 17.1У.1972 година. (702) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1223, страна 24, книга VII е запишано след-
ното: Седиштето на Електроинсталатерската меха-
ничка услужна задруга „Напон" — Скопје, со-
гласно со одлуката број 44 од З.П.1972 година на 
управниот одбор на задругата, од одржаната сед-
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ница на З.Н.1972 година се преселува во Скопје, 
на ул. „376" број бб — Топаанско Поле. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 202 од 14.1У.1972 година. (704) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 169, страна 1607, книга I е запишано след-
ното: Погонот за стопанисување со станбени згра-
ди, становите и зградите наменети за сметка на 
уаоотниците при Градежното претпријатие „Мавро-
во" — Скопје, согласно со член 19 од Статутот на 
претпријатието и одлуката бр. 0201-1942/69 од 
25.111.1969 ѓодина на работничкиот совет се здоби-
ва со својство на правно лице и ќе работи под 
фирма: Градежно претпријатие „Маврово" — Скоп-
је — Самостојна организација на здружен труд, 
со својство на правно лице — Погон за стопани-
сување со станбени згради и деловни простории 
— Скопје. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1256/71 од 21.1У.1972 година. (706) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. ^67, страна 679, книга VI е запишано 
следното: Предметот на работењето на Претприја-
тието „Аутомакедонија" увоз-извоз — Скопје и на 
Самостојната организација на здружен труд за 
промет со својство на правно лице, согласно со од-
луката на работничкиот совет од 1.1У.1972 година 
се проширува и со промет на руди, метали, ле-
гури и неметали вклучувајќи и градежен матери-
јал на база на неметали и јаглен. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 354 од 20.1У.1972 година. (708У 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 857, страна 269, книга VII е запишано 
следното: На генералниот директор на Комерци-
јално-инвестиционата банка — Скопје, Мишко Бо-
жиноски, согласно со одлуката 02- бр. 4802 од 
6.1У.1972 година на собранието на банката му 
престанува правото на потпишување, поради раз-
решување од должност. 

За в.д. генерален директор на Комерцијално-
инвестиционата банка — Скопје, согласно со одлу-
ката 02 бр. 4801 од 6.1У.1972 година на собранието 
на банката се именува Коста Димов, кој ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето заедно со старите потписници 
Спиро Ѓуревски и Ерифили Лазарева. 

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

бр. 433 од 4.У.1972 година. (764) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 857, страна 48, книга VI е запишано след-
ното: Согласно со одлуката бр. 02-4799 од 6.1У. 
1972 година за изменување и дополнување на Ста-
тутот на Комерцијално-инвестиционата банка — 
Скопје, Експозитурата на Комерцијално-инвести-
ционата банка — Скопје, во состав на филијалата 
во Гостивар а со седишту во Дебар прераснува во 
деловна единица и во иднина ќе работи под фир-
ма: Комерцијално-инвестициона банка — Скопје 
— Деловна единица во Дебар. 

Предмет на работењето на Деловната единица 
е давање краткорочни кредити за в р ш е л е на про-
изводството и промет; давање инвестициони кре-
дити за вложување во основни и трајни сред-
ства; кредитирање на станбена и комунална из-
градба; кредитирање на населението; прибирање 
парични депозити, со и без отказен рок; прибира-
ње штедни влогови, водење жиро-сметки на гра-
ѓани и вршење на други банкарски работи со гра-
ѓаните;. вршење купопродажба на странски сред-
ства за плаќање; водење девизни сметки на ра-

ботни организации и граѓани; издавање банкарски 
гаранции и вршење други кредитни банкарски ра-
боти. 

В.д. директор на Деловната единица е Едип 
Туркеши. 

Деловната единица е основана со прерасну-
вање на горенаведената Експозитура во деловна 
единица, согласно со горецитираната одлука. 

Деловната единица ќе ја потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат Едип Туркеши, в. д. дирек-
тор и Силковски Ламбе, во границите на овла-
стувањето. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Се брише од регистарот на претпријатијата и 

дуќаните, од рег. бр. 875, страна 11, книга VI Екс-
позитурата на Комерцијално-инвестиционата бан-
ка — Скопје во состав на Филијалата — Гости-
вар, со седиште во Дебар, поради прераснување во 
деловна единица, согласно со горенаведената од-
лука. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 434 и 439 од 4.У.1972 година. (762) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 30.Ш.1972 година, рег. бр. 3/57, книга I е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Ристевски Цветан на Земјодел-
ската задруга „Црна Река", село Брод, Битола. 

Се овластува Стојановски Веле, финансиски 
работник, покрај досегашниот потписник Петров-
ски ѓорѓи, директор, да ја потпишува земјодел-
ската задруга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 112/72. (731) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 7.1У.1972 година, рег. бр. 20/71, книга II е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Само-
стојната организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Охрид, на Претпријатието 
за дрвна индустрија „Треска" — Скопје и гласи: 
Основна организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Охрид, во состав на Прет-
пријатието за дрвна индустрија „Треска" — 
Скопје. 

Оваа промена е извршена врз основа на' од-
луката бр. 02-11861/123 од 13.ХИ.1971 година од 
Централниот работнички совет на Претпријатието 
за дрвна индустрија „Треска" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 15/72. (735) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 926, страна 428, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Само-
стојната организација на здружен труд со својство 
на правно лице Филијала —• Скопје при „Слове-
нија промет" експорт — импорт Љубљана, соглас-
но со одлуката на работничкиот совет на фили-
јалата во Скопје, се проширува со промет со ча-
совници и производи од племенити материјали; 
парфимериска и козметичка стока; канцелариски 
материјал, хартија, биро машини, машини за пи-
шување, канцелариски и школски прибор; стока 
и крма; семенска стока; како и со застапнички ус-
луги во внатрешниот промет; посреднички и аген-
циски услуги, комисиони услуги-отпремнички; 
приредување на домашни саеми; давање инфор-
мации за состојбата на пазарот за внатрешен про-
мет (маркетинг). 

Самостојната организација на здружен труд, 
со својство на правно лице — Филијала — Скопје 
при „Словенија промет" експорт — импорт — 
Љубљана, се преселува од Булевар ЈНА број 68, 
на ул. „Административен центар" Бутел И, барака 
6 — Скопје, согласно со решението Уп. бр. 12-8525 
од 29.111.1972 година на Одделението за инспекции 
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при Собранието на град Скопје. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 186 и Фи. бр. 375/72. (765) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните-, 
рег. бр. 1526, страна 156, книга VII е запишано 
следното: Досегашната фирма на Претпријатието 

""за промет со електро-технички и метални произ-
води и сервисирање на електротехнички и тер-
мички производи и инсталации „Карпош" — Скоп-
је, согласно со одлуката бр. 109 од 10.ПЛ1972 го-
дина се менува и ќе гласи: Претпријатие за сер-
висирање и промет „Карпош" — Скопје. 

Согласно со горенаведената одлука се менува 
и досегашниот предмет на работа така што Прет-
пријатието место дејноста: промет на големо на 
материјали за винклување, изолациони материја-
ли и латери ќе ја обавува следната дејност: сер-
висирање на електро-технички, термички произ-
води, електрични инсталации и промет со елек-
тротехнички материјали и термички производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 403 од 5.У.1972 година. (766) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистдрот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1057, страна 273, книга VII е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните, Самостојната организација на 
здружен труд, со својство на правно лице, со соп-
ствена жиро-сметка и самостојна пресметка „Нов 
живот" — Скопје, на Трговското претпријатие на 
големо „Трго Вардар" — Скопје, согласно со од-
луката бр. 280 од 25.1У.1972 година на работната 
заедница поради нерентабилност, сметано од 1 мај 
1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 465 од 8.У.1972 година. (768) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 214, страна 1, книга VII е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на Фабри-
ката за производство на пиво — Скопје и тоа: 
Локвенец Боро, генерален директор, Ж и к а Попо-
виќ, технички директор, Чатлевски Петар, раково-
дител на комерцијален сектор, Досев Стојан, ди-
ректор на планскоразвоен сектор, Сарачини Ха ј -
радин, шеф на сметководство и Атанасовски Ата-
нас, согласно со одлуката бр. 02-1576 од 14.111.1972 
година на работничкиот совет, Фабриката ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува Коколански 
Јован, в.д. директор на финансиски сектор, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со два потписа од 
кои едниот задолжително е од генералниот ди-
ректор или од директорот на финансискиот сектор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 281 од 5.У.1972 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр/ 857, страна 281, книга VII е запишано 
следното: Филијалата на Комерцијално-инвести-
ционата банка — Скопје, со седиште во Гевгелија, 
согласно со одлуката 02 број 4799 од 6.1У. 1972 го-
дина на Собранието на банката ќе работи под 
следната фирма: Комерцијално-инвестициона бан-
ка — Скопје, Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Деловна единица — 
Гевгелија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 437 од 12.У.1972 година. (787) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при Архивот на Маке-

донија, Скопје, 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнувале на работното место: 
А Р Х И В И С Т 
Покрај општите услови, предвидни во ОЗРО, 

кандидатот треба да ги исполнува и посебните 
услови, и тоа: 

1) да има завршено високо образование; 
2) да има пет години работно искуство; 
3) да се служи со францускиот јазик; 
4) да е жител на град Скопје. 
Личен доход по Правилник. 
Стан не се обезбедува. 
Само комплетни молби ќе се земаат во раз-

гледување. 
Конкурсот трае најмалку 15 дена од неговото 

објавување. 
По завршување на конкурсот кандидатите ќе 

бидат тестирани. 
Стапување на работа од 1 јануари 1973 го-

дина. (1792) 

Комисијата за засновување и престанување на 
работниот однос на Деловното здружение „МА-
КЕДОНИЈАКООП" експорт-импорт — Скопје, 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
— Два шефа на деловници во Секторот за ин-

дустриски стоки 

У с л о в и : 
— За работното место шеф потребна е висока 

школска подготовка со 5 години работен стаж 
или виша школска подготовка со 8 години рабо-
тен стаж и знаење па еден светски јазик. 

Личниот доход според Правилникот за лични 
доходи на работниците на Здружението. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето. 

Молбите се поднесуваат до конкурсната коми-
сија. (1746) 

Конкурсната комисија на занаетчиско молеро-фар-
оарското претпријатие „УКРАС" — Скопје, 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Директор на претпријатието — реизбор, 
2. Технички директор на претпријатието — ре-

избор. 
Услови за прием по прва точка: 
1. да е градежен инженер со 10 години ра-

ботно искуство на раководно работно место, 
2. да е висококвалификуван молер со 15 го-

дини работно искуство, од кои 10 години да бил 
на раководно работно место. 

Услови под точка 2 исто како под точка 1. 
Молбите се поднесуваат до дирекцијата на прет-

пријатието. 
Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. 

(1747) 
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Советот на факултетот на Природно-матема-
тичкиот факултет — Скопје, врз основа на чл. 
138 и 150 од Законот за високото школство на 
СРM, 

распишува 
К О Н К У Р С 

I. За избор на по еден наставник во звањето 
редовен професор, вонреден професор, виш пре-
давач, доцент или предавач за предметите: 

— економска географија 
— основи на географијата 
— климатологија со метеорологија и хидро-

графија. 
П. Во смисла на чл. 150 од споменатиот За-

кон: 
— за 3 асистенти при Физичкиот институт; 
— за 3 асистенти при Хемискиот институт; 
— за 2 стручни соработници или асистенти 

при Хемискиот институт; 
— за 3 асистент!! при Биолошкиот институт. 
Пријавите, во четири примероци, од кои ед-

ната таксирана со 1 динар таксена марка, се под-
несуваат до Секретаријатот на факултетот. Кон 
пријавата се приложува дипломата за завршена 
високошколска настава (Природно-математички 
факултет), кратка биографија и список на научни 
трудови, со по еден примерок од истите. 4 

За кандидатите кои ќе конкурираат за работ-
но место асистент, посебен услов е познавање на 
еден странски јазик (англиски, француски, гер-
мански или руски), што ќе го докажат со уве-
рение од соодветните катедри при Филозофскиот 
факултет или школата за странски јазици. 

Конкурсот трае 30 дена од денот на објаву-
вањето. (1793) 

Советот на Филозофскиот факултет на Универ-
зитетот „Кирил и Методиј" во Скопје, 

распишува 
К О Н К У Р С 

— За еден лектор по англиски јазик, и 
— За еден асистент при Катедрата за педа-

гогија. 
Пријавите таксирани со по 1 динар, остана-

тите документи и научните и стручни трудови (во 
колку има такви), по еден примерок да се достават 
до архивата на Филозофскиот факултет во Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од денот на обја-
вувањето во весникот „Нова Македонија". (1812) 

Советот на Болницата за нервни и душевни 
болести, е. Бардовци — Скопје, 

распишува 
К О Н К У Р С 

за реизбор и именување на следните раковод-
ни работни места: 

1. Заменик директор по стручни работи 
2. Помошник директор . 
3. Главна медицинска сестра 
4. Шефови на психијатриски одделенија 
5. Шеф на интерно одделение 
6. Шеф на одделението за работна тера-

пија и рехабилитација 
7. Шеф на неуропсихијатриски диспанзер 
8. Шефови на неуропсихијатриски отсеци 

во диспанзерот 
9. Шеф на ЕЕГ лабораторија 

10. Шеф на лабораторија 
11. Шеф на сметководно-финансиското од-

деление 
12. Шеф на општо одделение 
13. Шеф на техничко-економското одделе-

ние 
14. Шеф на економија 

Услови: 
Покрај условите предвидени во ОЗРО, канди-

датите треба да ги исполнуваат следните услови: 
Под точките 1, 4, 6, 7 и 8 — кандидатите тре-

ба да се лекари-специјалисти по неуропсихијатрија 
со над три години специјалистичка практика во 
струката; 

Под точката 2 — кандидатот треба да е дипло-
миран правник со над три години практика во 
струката; 

Под точката 3 — кандидатот треба да има ви-
ша стручна подготовка со над три години практи-
ка во струката и положен стручен испит; 

Под точката 5 — кандидатот треба да е лекар-
специјалист по интерна медицина со над три го-
дини специјалистичка практика во струката; 

Под точката 9 — кандидатот треба да е лекар 
специјалист по неуропсихијатрија со познавање на 
ЕЕГ; 

Под точката 10 — кандидатот треба да има ви-
ша стручна подготовка со над три години прак-
тика во струката и положен стручен испит; 

Под точката 11 — кандидатот треба да е ди-
пломиран економист со над три години практика 
во струката; 

Под точката 12 — кандидатот треба да има 
завршено виша управна школа со над три години 
практика во струката; 

Под точката 13 — кандидатот треба да има 
завршено виша машинска школа со над три го-
дини практика во струката; 

Под точката 14 — кандидатот треба да е ди-
пломиран агроном со над три години практика во 
струката. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Пријавите, комплетирани со сите потребни до-
кументи, да се доставуваат до Општото одделение 
на Болницата. 

Некомплетираните пријави нема да се разгле-
дуваат. (1745) 
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