
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 26 март 1976 
С к о п ј е 

Број 9 Год. ХХХП 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
4 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

79. 
Врз основа на член Зб-б од Законот за органи-

зација на Југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони („Службен лист на СФРЈ" бр. 32/65, 50/68, 
51/68, 15/70 и 58/71), Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА 

ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ КАЈ ПОШТЕНСКАТА 
ШТЕДИЛНИЦА 

1. Средствата на штедните влогови кај Пош-
тенската штедилница, собрани на територијата на 
Социјалистичка Република Македонија, ќе се ко-
ристат според членот 36-6 од Законот за органи-
зација на Југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони, за намените и под условите утврдени со 
оваа одлука. 

Средствата од ставот 1 на оваа точка ги прет-
ставуваат и тоа: 

— делот од собраните средства до 31 декември 
1971 година кај Народната банка на Југославија, 
што и се ставени на располагање на Поштенската 
штеди Јгница; 

— порастот на штедните влогови од 1.1.1972 до 
31. XII. 1976 година; 

— делот од достасаните ануитети до 31 декем-
ври 1976 година по одобрените кредити од сред-
ствата на штедните влогови преку Поштенската 
штедилница и Стопанската банка — Скопје; 

— износот на припишаната камата на штедните 
влогови кај Поштенската штедилница; и 

— ^искористените средства од 1.1.1972 година 
до 31. ХИ. 1975 година. 

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука, по 
издвојувањето на средствата за давање кредити 
на претпријатието за ПТТ сообраќај — Скопје, во 
износ од 80.000.000 динари, за Воениот сервис за 
одобрување на потрошувачки кредити за активни-
те воени лица во износ од 15.000.000 динари, Пош-
тенската штедилница ќе даде на. Првата основна 
банка — Белград 2.100.000 динари за Поштенската 
штедилница — Белград, и на Стопанската банка — 
Централа во Скопје за намените и под условите 
определени со оваа одлука. 

3. Кредитите од точката 2 на оваа одлука на 
Воениот сервис наменети за одобрување на потро-
шувачки кредити на активните воени лица за 1976 
година ќе се одобруваат првенствено од средствата 
што ќе се остварат од наплатените отплати на по-
трошувачките кредити дадени на воените лица до 
влегувањето во сила на оваа одлука, а потоа и од 
средствата утврдени со точка 1 на оваа одлука, 
под општите услови што важат за давање на по-
трошувачки кредити на населението. 

4. Кредитот на Претпријатието за ПТТ сообра-
ќај — Скопје, од точката 2 на оваа одлука, ќе се 
користи за реализација на среднорочниот план за 
развој на ПТТ сообраќајот во СР Македонија за 
периодот 1976—1980 година. 

Кредитите од ставот 1 на оваа точка ќе се ко-
ристат со рок на враќање од 10 години, а условите 
на користењето и враќањето ќе ги утврдат со до-
говор Поштенската штедилница и Претпријатието 
за ПТТ сообраќај. 

Каматата по кредитите од оваа точка ќе се 
пресметува полугодишно наназад. 

5. Првата основна банка — Белград, средства-
та во износ од 2.100.000 динари од точката 2 на оваа 
одлука, ќе ги даде на Поштенската штедилница — 
Белград за изградба на архивски и деловен про-
стор под услови од точката 4 од оваа одлука. 

6. По издвојувањето на средствата од точката 
2 на оваа одлука, преостанатите средства на штед-
ните влогови ќе се користат за: 

\) намирување на достасаните 
обврски по користените по-
зајмици од средствата на 
Федерацијата 

2) одобрување кредит на СР 
Црна Гора за пречекорување 
на пругата Белград—Бар 

3) одгледување добиток, до 
4) купување на вагони, до 
5) продажба на сериска опрема 

на кредит во земјата и во 
странство, до 
и тоа за: 

а) автобуси на претпријатието 
за авто каросерија „11 Октом-
ври" Скопје 

6) подготовка на производство 
по склучени договори за 
продажба на сопирачки на 
кредит; и 

в) продажба на опрема на до-
машниот и странскиот пазар 
на кредит 

б) резерва 

72.000.000 динари 

10.500.000 динари 
22.500.000 динари 
20.000.000 динари 

40.000.000 динари 

9.800.000 динари 

Средствата од ставот 1 под 1) од оваа точка, 
ќе се користат според условите утврдени во член 
5 од Законот за републичкиот буџет за 1976 го-
дина. 

Средствата од ставот 1 под 2) ќе се користат 
врз основа на Меѓурепубличкиот договор, како 
транша за 1976 година. 

Средствата од ставот 1 под 3) ќе се користат 
според посебна програма. Условите за користење 
на овие средства ќе ги утврди Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија, а корисниците на 
кредитите ќе ги определи Републичкиот секрета-
ријат за земјоделство и шумарство. 

Кредитот од ставот 1 под 4) ќе се даде на 
ЖТП — Скопје како учество за купување на ва-
гони со рок на враќање од 3 години. 

Средствата од ставот 1 под 5) ќе се користат 
во износи и корисници што ќе ги предложи Фон-
дот за кредитирање на продажбата на домашна 
опрема во земјата. 

Средствата од ставот 1 под 6) претставуваат не-
распределени средства и ќе се користат со прет-
ходна согласност на Републичкиот секретаријат за 
финансии. 

Кредитите од ставот 1 на оваа точка, со ис-
клучок на кредитите под 2) и 3), Стопанската бан-
ка ќе ги дава со каматна стапка во висина до 1% 
поголема од стапката по која Поштенската штедил-
ница средствата ќе и ги дава на Стопанската бан-
ка. Роковите на користењето и враќањето на кре-
дитите ќе ги утврдуваат, со договор, Стопанската 
банка и корисниците на кредитите. 
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Кредитите од ставот 1 под 2) на оваа^ точка, 
Стопанската банка — Централа во Скопје ќе и ги 
даде на СР Црна Гора, преку Инвестиционата бан-
ка — Титоград, под следните услови: 

— рок на враќање 12 години, со тоа што пр-
виот ануитет стасува на 1. I. 1977 година; и 

— каматна стапка 6% годишно. 
Разликата во каматата до 9% на кредитот од 

претходниот став ќе и се надомести на Стопанската 
банка од средствата на Републиката. 

Каматата по кредитите од оваа точка ќе се 
пресметува полугодишно наназад. 

7. Средствата од точката 1 на оваа одлука ќе 
се користат во зависност од динамиката на прили-
вот на средствата. 

Остварениот прилив на средствата над износот 
определен со оваа одлука се внесува во резервата 
(точка 6 под 6). 

8. Поштенската штедилница е должна пози-
тивната разлика на средствата од штедните вло-
гови, по извршената пресметка и по издвојува-
њето на делот на средствата за резерва на сигур-
носта и за делот од средствата за кредитирање на 
Претпријатието за ПТТ сообраќај — Скопје и Во-
ениот сервис, да ја празни месечно сразмерно на 
делот што и припаѓа на СР Македонија најдоцна 
до 5-ти во месецот за минатиот месец, во полза 
на посебна сметка ка ј Стопанската банка — Цен-
трала во Скопје и Првата основна банка — Бел-
град. 

9. Одобрените и .неискористени кредити од 
средствата на штедните влогови кај Поштенската 
штедилница до 31 декември 1975 година ќе се ко-
ристат во 1976 година. 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1. I. 1976 година. 

Бр. 12-386/1 
27 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

4) Општа заедница на образова-
нието 
— за опремување на средните 

училишта 
о) Републички секретаријат за 

внатрешни работи 
— за изградба на Средното 

училиште за внатрешни ра-
боти 

6) Извршен совет на Собранието 
на СР Македонија 
— за изградба на работни 

простории за републичката 
управа 

7) НИП „Нова Македонија" 
— за доградба на работни 

простории 
8) За изградба на спомен-домови 

на културата и тоа: 
— на општината Битола 
— на општината Ресен 
— на општината Куманово 
— на општината Битола — за 

изградба на историски архив 
9) Републичка заедница на кул-

турата 
— за набавка на библиобуси 

10) Нераспределено 

3.500.000 „ 

3.000.000 „ 

13.000.000 „ 

6.900.000 

6.720.000 „ 
1.680.000 „ 
3.000.000 „ 

1.750.000 „ 

500.000 „ 
8.520.000 „ 

80. 
Врз основа на член 23 од Законот за Репуб-

личкиот буџет за 1976 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 46/75), Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ 
ОБЈЕКТИ ШТО СЕ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕ-

ПУБЛИКАТА ЗА 2976 ГОДИНА 

1. Средствата утврдени со Републичкиот буџет 
за 1976 година, Раздел 16 — „Републички секре-
таријат за финансии", позиција 196 — „За из-
градба и опремување на објекти што се од општ 
интерес за Републиката" во ^вкупен износ од 
100.000.000 динари се распределуваат на следниве 
корисници: 

1) Македонска академија на на-
уките и уметностите 
— за изградба на зградата 23.430.000 дин. 

2) Македонски народен театар 
— за изградба на зградата на 

Оперско-балетскиот театар 15.000.000 „ 
— за изградба на Високата 

музичка школа 3.000.000 „ 
3) Радио-телевизија — Скопје 

— за изградба на РТВ — 
Дом 6.000.000 „ 

— за изградба на Ц-та ТВ 
мрежа 4.000.000 „ 

2. Износите на средствата од претходната точ-
ка ќе ги преведува Републичкиот секретаријат за 
финансии, според динамиката на извршувањето на 
работите и приливот на средствата на Републич-
киот буџет. 

3. Средствата распределени на корисниците од 
точката 1, потточките 1, 2, 3, 8 и 9 се како учество 
на Републиката во финансирањето на споменатите 
објекти. 

4. Неискористените средства по оваа одлука, 
ќе се пренесат за користење во наредната година. 

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

Бр. 12-525/1 
27 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

81. 
Врз основа на член 3, став 3 од Законот за Ре-

публичкиот буџет за 1976 година („Службен весник 
на СРМ", бр. 46/75), Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ДИНАМИКАТА ЗА ПРЕ-
ВЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФОНДОТ НА 
СОЛИДАРНОСТА СО НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ И 

ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ ВО 1976 ГОДИНА 

1. Средствата за Фондот на солидарноста со 
неврзаните земји, утврдени со Републичкиот буџет 
за 1976 година, ќе се издвојуваат во висина од 2,7% 
од остварените приходи од основниот данок на 
промет, наплатени по тарифен број 1 од Тарифа-
та на основниот данок на промет, а најмногу до 
23.000.000 динари. 

2. Средствата од претходната точка се издво-
јуваат на посебна сметка на Републиката кај Служ-
бата на општественото книговодство — Филијала 
40100 — Скопје, од која во рок од 25 дена по ис-
текот на тримесечјето ќе се преведуваат на посеб-
ната сметка на Фондот на солидарноста со невр-
заните земји и земјите во развој ка ј Службата на 
општественото книговодство на Југославија. 
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Преведувањето на средствата ќе го врши Ре-
публичкиот секретаријат за финансии. 

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

Бр. 12-436/1 
27 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

82. 
Врз основа на член 57 став 2 од Законот за 

заштита на спомениците на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 24/73), Извршниот совет на Со-
бранието на СРМ донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 
ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУ-

РАТА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Републичкиот завод за за-
штита на спомениците на културата, поради истек 
на мандатот на: 

д-р Александар Серафимовски, 
Радомир Волинец. 
II. За членови на Советот на Републичкиот за-

вод за заштита на спомениците на културата, со 
мандат од две години, се именуваат: 

1. Димитар Алексов, претседател на Комиси-
јата за соработка со општествените организации и 
здруженијата на граѓаните на РК ССРНМ, 

2. Јорго Хаџистерјо, помошник на републички-
от секретар за правосудство, 

3. Ристо Групче, директор на Природно-науч-
ниот музеј на Македонија. 

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

Број 12-586/1 
27 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

83. 
Врз основа на член 67 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70, 20/71, 
35/71 и 34/72), Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНА 
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ЗА-
ВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И 

МЛАДИНЦИ ВО СКОПЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за из-
бор на директор на Заводот за рехабилитација на 
деца и младинци во Скопје, се именуваат: 

1. д-р Стефан Стефановски, редовен професор 
на Медицинскиот факултет во Скопје. 

2. Митко Велков, помошник директор на Ре-
публичкиот завод за социјални прашања, 

3. Стеван Зорба, директор на Заводот за уна-
предување на предучилишното и основното обра-
зование во Скопје. 

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

Број 12-587/1 
27 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

84. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕКРЕ-
ТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ТРУД 
1. Се разрешува од должност потсекретар во 

Републичкиот секретаријат за труд Крсте Белков-
ски, поради заминување на друга должност, сме-
тано од 1 март 1976 година. 

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

Број 12-577/1 
27 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

85. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

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

СТВО 
1. Се разрешува од должност советник на ре-

публичкиот секретар за правосудство Перо Ан-
доновски, поради заминување на друга должност, 
сметано од 3 февруари 1976 година. 

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

Број 12-578/1 
27 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

86. 
Врз основа на член 4 став 5 од Законот за за-

штита на воздухот од загадување („Службен весник 
на СРМ", бр. 20/74), републичкиот секретар за 
здравство и социјална политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА СЛЕДЕЊЕ И УТВР-
ДУВАЊЕ НА ШТЕТНИТЕ МАТЕРИИ ВО ВОЗ-

ДУХОТ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува методологијата 

за следење на штетните материи во воздухот во 
станбените зони, во кои може да дојде до зага-
дување на воздухот од индустриски и други об-
јекти, над максимално допуштените концентрации. 



Стр. 156 — Бр. 9 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 26 март 1976 

Член 2 
Квалитетот на воздухот во станбените зони се 

следи континуирано во поглед на присуството на 
прашина, чад и сулфур-диоксид. 

Во колку моторните возила имаат значителен 
удел во загадувањето на воздухот во станбените 
зони се вршат континуирани следења на јаглен мо-
ноксид, азотниот диоксид, оловото, јаглен-водоро-
ди и оксиданси. 

Член 3 
Во станбените зони каде постојат и други из-

вори на загадување на воздухот, се следат и дру-
ги штетни материи карактеристични за тие изво-
ри, кои материи се одредени со Законот за зашти-
та на воздухот од загадување и прописите доне-
сени врз основа на него. 

Член 4 
Во станбените зони до 20.000 жители се опре-

делуваат најмалку три мерни места за прашина и 
најмалку едно мерно место за чад и сулфурдиок-
сид. 

Во станбените зони од 50—100.000 жители се 
определуваат по едно мерно место за прашина за 
секои 10—20.000 жители и најмалку три мерни ме-
ста за чад и сулфур диоксид., 

Во станбените зони со над 100.000 жители се 
определуваат по едно мерно место за прашина за 
секои 20—25.000 жители и шест мерни места за чад 
и сулфур диоксид. 

Член 5 
Локациите на кои ќе бидат поставени мерните 

места мораат да ги задоволат следните услови: 
1. да бидат репрезентативни во поглед на оче-

куваното ниво на концентрации; 
2. да бидат репрезентативни во метеоролошки 

смисол; 
3. да бидат погодни за сместување на мерниот 

инструментариј. 
Член 6 

Примероците на воздухот се земаат приземно 
во зоната на дишење од 1,5—2,5 метри од тлото, 
според методологијата утврдена со овој правилник. 

Член 7 
Во станбените зони загадени од сообраќајот со 

моторни и други возила, со погон на течни гори-
ва, се определуваат мерења на јаглен моноксид, 
азот диоксид, олово, јаглено-водороди и оксиданси, 
најмалку двапати годишно по седум дена еднопо-
друго, при максимална фреквенција на возилата од-
носно при метеоролошки услови кои го отежнуваат 
распрашувањето на аерозагадувањето. 

Примероците на воздухот за определување на 
загадувањата од моторните возила се земаат на 1,5 
метар од тлото и тоа истовремено на тротоарот 
пред најблиската станбена зграда, помеѓу зградите 
(слободен простор или дворно место), како и на 
балконот на први спрат на најблиската станбена 
зграда од мерното место. 

Член 8 
Присуство на штетни материи во воздухот се 

утврдува на следните начини: 

Наслов на штетната 
материја 

Начин на земање при-
мероци за анализа Методи на анализата Резултати од анализата 

на поед. среднод. 
Сулфурдиоксид 

Сулфурна киселина 

Чад 

Олово 

Оловен сулфид 

Арсен (неорг. 
соединенија) 

Јаглендисулфид 

Јагленомоноксид 

Азотен диоксид 

Флуориди 

Оксиданси 

Јагленоводороди 

Пепел и инертна 
прашина 

Апсорпционен 
раствор 

Филтер со обработ. 
во јодидјодантна 
смеса 

Филтерхарти ј а 

Мембранфилтер 

Мембранфилтер 

Апсорпционен 
раствор 
Пластична кеса 
или гумен балон 

Апсорпционен 
раствор 

Апсорпционен 
раствор 

Апсорпционен рас-
твор со солта на Мор 
Апсорпционен 
раствор 

Собирна поврвнина 
(инка сад) 

Колориметр. 
(титриметр.) 

Кулографија 
со рекордер 
Фотоелектро-
ко лориметриј а 

Форометрија 

Поларографиј а 
спектро-фото-
метрија 

По ларографиј а 
спектрофото-
метрија 

Спектрофото-
метрија 
Ко лориметриј а 

Ко лориметриј а 

Спектрофотоме-
трија, фотоколо-
риметриј а 

Спектрофотомет. 
со јонселективна 
електрода 
Фотоелектроколо-
риметриј а 
Ко лориметриј а 

Гравиметрија, 
ко лориметриј а 

Поединечна и 
среди. (МДК) 

Среднод евна 
(МДК) 

Поединеч. (МДК) 

Среднодневна 
(МДК) 
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Член 9 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр. 01-01-521 
16 февруари 1976 година 

Скопје 
Републички секретар 

за здравство и социјална 
политика, 

Јездимир Богдански, е. р. 

87. 
Врз основа на член 21 од Законот за заштита-

та на воздухот од загадување („Службен весник 
на СРМ" бр. 20/74), републичкиот секретар за 
здравство и социјална политика донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ 
НА ИЗВЕШТАИТЕ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ МЕРЕЊА, 
КОНТРОЛА И ЕВИДЕНЦИЈА НА МЕРЕЊАТА ОД 
ИСПУШТЕНИТЕ ШТЕТНИ МАТЕРИИ ВО ВОЗ-

ДУХОТ 

Член 1 
Организациите на здружен труд, другите прав-

ни лица и граѓаните кои вршат мерења на загаде-
носта на воздухот, доставуваат извештај за изврше-

ните мерења на општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на санитарната инспекција 
и на Републичкиот хидрометеоролошки завод ед-
наш месечно и тоа најдоцна до 15-ти во наредниот 
месец за изминатиот месец, на начин и со податоци 
предвидени во обрасците број 1 и 2 кои се соста-
вен дел на овој правилник. 

Член 2 
Во колку организациите на здружен труд, други 

правни лица и граѓаните кои вршат мерења на за-
гаденоста на воздухот утврдат дека концентраци-
јата на сулфур-диоксид преминува 0,5 мг /т 3 во 
траење од 0,5 час или 0,15 мг/т 3 во траење од 24 
часа, должни се веднаш да го известат општински-
от орган на управата надлежен за работите на са-
нитарната инспекција и Републичкиот хидрометео-
ролошки завод. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 01-01-521 
16 февруари 1976 година 

Скопје 
Републички секретар 

за здравство и социјална 
политика, 

Јездимир Богдански, е. р. 

Образец бр. 1 
формат 20 х 30 см. 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ МЕРЕЊА НА 
ЗАГАДЕНОСТА НА ВОЗДУХОТ 

Назив на објектот и постројката 

Општина 

Место 

Мерна точка 
Месец 

Година 

Ден 

Измерени концентрации на материи во мг/м3 

Јаглен 
дисулфид 

Ден 
Сулфур 
диоксид Саги Флуорови 

соединенија Арсен 
Јаглен 

дисулфид 
Ден 

Вредност Вредност Вредност | Вредност Вредност 
Ден 

Сред. Поед. Сред. Поед. | Сред. ј Поед. Сред. Поед. Сред. Поед. 
1 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

за 

31 

Средна месечна вредност: SO2 мг/m3 

саѓи мг/m3
 : . 

Број на денови во вредност над МДК: ЅО2 
саѓи мрг/m3 . 

Број на денови преку 0,7; 0,5; 0,4 мг/ш3 ЅО2 
саѓи мг/ш3 . 

Средна мерна вредност за инертен прав мг/m3 

ден согорливо , несогорливо 

М. П. 
Потпис на одговорното лице, 

Образец бр. 2 
формат 20 х 30 см. 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ МЕРЕЊА НА 
ЗАГАДЕНОСТА НА ВОЗДУХОТ 

Назив на објектот, уредот и постројката — ' 

Општина 

Место 

Мерна точка 

Месец 

Година : — 

Ден 

Измерени концентрации на материи во мг/м3 

Јагленоводороди 
Ден 

Јаглен 
моноксид 

Азотен 
диоксид Олово Оксиданси Јагленоводороди 

Ден 

Вредност Вредност Вредност Вредност Вредност 

Ден 

Сред. Поед. Сред. Поед. Сред. Поед. Сред. Поед. Сред. Поед. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 
11 
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12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

— — — - — -

20 
— — — - — -

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

88. 
\ Врз основа на член 17 став 3 од Законот за 

заштита на воздухот од загадување („Службен вес-
ник на СРМ". бр. 20/74), републичкиот секретар 
за здравство и социјална политика донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА 

ЗАГАДУВАЧИТЕ 

1. Регистарот на загадувачите се води според 
одредбите на ова упатство. 

2. Регистарот на загадувачите се води по обра-
зецот бр. 1 кој е составен дел на ова упатство. 

3. Регистарот се води во форма на тврда уко-
ричена книга. Листовите на регистарот се нумери-
рани и прошиени со емственик чии два краја се 
потпечатени со восок на внатрешната страна од 
задната корица на регистарот. 

4. На еден регистарски лист може да се впи-
шува податоци само за еден објект, постројка или 
уред кои го загадуваат воздухот. 

5. Во регистарот се запишуваат податоци пред-
видени со образецот како и промените што ќе на-
станат по запишувањето. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на санитарната инспекција промените ги 
запишува со денот кога е примена веста за про-
мена. 

6. Запишувањето во регистарот се врши со цр-
но мастило, а исправките со црвено мастило. 

Секоја исправка во регистарот мора да биде 
оверена од работникот кој го води регистарот. 

7. Со пополнување на регистарскиот лист се 
отвара нов регистарски лист на кој се означува ре-
гистарската страна од која е извршен преносот на 
поранешниот регистарски лист. 

8. За запишување во регистарот на загадува-
чите организациите на здружен труд, другите прав-
ни лица и граѓаните поднесуваат писмена пријава 
до општинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на санитарната инспекција по обр. 2 кој е 
составен дел на ова упатство. 

9. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Републички секретар 
за здравство и социјална 

политика, 
Јездимир Богдански, е. р. 

РЕГИСТАР НА ЗАГАДУВАЧИТЕ 
Регистарски број Образец бр. 1 

формат 20x30 см. 
1. 
(назив на објектот, постројката или уредот, кои 
можат да го загадат воздухот) 
2. — 

(место и адреса) 
3 . -
(вид и количина на потрошеното цврсто гориво 
за 24 часа) 
а) 
(процентуална содржина на сулфур во горивото) 
4. 
(вид и количина на потрошеното течно гориво за 
24 часа) 
а) 
(процентуална содржина на сулфур во горивото) 
5. 

(тип ложишта) 
6 . 
(вид и количина на другите материи кои се испуш-
таат во воздухот за 24 часа во тони) 
7. 

(краток опис на технолошкиот процес) 

8. 
(вид, потекло и количина на суровината која се 
користи) 
9. — 
^бр. и висина на оџакот во метри, или местото каде 
се испуштаат штетните материи во метри) 
а) 

(температура на излезните гасови) 
10. — 
{растојание на станбените згради во метри) 
11. — _ 
{растојание од останатите објекти во метри) 
12. 
(уреди за прочистување на штетните материи кои 
се испуштаат во воздухот) 
а) 

(број) 
б) 

(вид и тип на уредот) 
в) 

(што прочистуваат) 
г ) 

(степен на прочистување) 
(дата на регистрирањето, (потпис на одговор, лице) 
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Образец бр. 2 
формат 20 х 30 см. 

ДО САНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА НА 
СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНА 

П Р И Ј А В А 
за запишување во регистарот на загадувачите 

Врз основа на член 30 од Законот за заштита 
на воздухот од загадување („Сл. весник на СРИ", 
бр. 20/74), поднесуваме пријава за запишување во 
регистарот на загадувачите што се води во сани-
тарната инспекција на Собранието на општина 
_ с о следните податоци: 

1. 
(назив на објектот, постројката или уредот, кои 
можат да го загадат воздухот) 
2. 

(место и адреса) 
3 . 
(вид и количина на потрошеното цврсто гориво за 
24 часа) 
а) 
(процеитуална содржина на сулфур во горивото) 
4 . 
•'вид и количина на потрошеното течно гориво за 
24 часа) 
а) : 
(процентуална содржина на сулфур во горивото) 

5. - — — 
(тип ложишта) 

6 . 
(вид и количина на другите материи кои се испуш-
таат во воздухот за 24 часа во тони) 
7. 
(краток опис на технолошкиот процес) 

8 
(вид, потекло и количина на суровината која се 
користи) 
9. — 
(број и висина на оџакот во метри, или местото 
каде се испуштаат штетните материи во метри) 
а ) 

(температура на излезните гасови) 
10 . — 
(растојание на станбените згради во метри) 
11. 
(растојание од останатите објекти во метри) 
12. 
(уреди за прочистување на штетните материи кои 
се испуштаат во воздухот) 
а) — 

(број) 
б) 

(вид и тип на уредот) 
в) 

(што прочистуваат) 
г ) 

(степен на прочистување) 
М. П. 

ПОДНОСИТЕЛ НА ПРИЈАВАТА 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДО-
БИЈНОСТ 

120. 
Врз основа на член 1 од Самоуправната спо-

годба за основање на Заедница за заштита од гра-
д обиј ност, Основачкото собрание на Републичката 
самоуправна интересна заедница за заштита од 
град обиј ност, на седницата одржана на ден 12. II. 
1976 година донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУП-
РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА 

ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

Член 1 
Со оваа одлука се основа Републичка самоуп-

равна интересна заедница за заштита од градо-
ви] ност (во натамошниот текст: Заедница). 

Член 2 
Заедницата е самостојна и самоуправна орга-

низација која има својство на правно лице. 
Заедницата ќе работи под називот: „Републичка 

самоуправна интересна заедница за заштита од 
градобитне ст". 

Седиште на Заедницата за заштита од градо-
бијност е Скопје. 

Член 3 
Управувањето во Заедницата се засновува врз 

начелата на самоуправувањето. 
Орган на управување на Заедницата е Соб-

ранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за заштита од градобијност. 

Член 4 
Заедницата ја претставува и застапува претсе-

дателот на Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за заштита од град обил-
ност, 

Член 5 
Заедницата ќе отвори своја жиро сметка. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Бр. 2 
25 март 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на работното претседателство 
на основачкото собрание на 
Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за заштита од 

тра до биј ност, 
Кошевски Трајче, е. р. 

121. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Зако-

нот за самоуправната интересна заедница за заш-
тита од градобијност („Службен весник на СРМ" 
бр. 23/75) и член 21 став 1 точка 3 од Статутот на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
заштита од градобијност, на седницата одржана 
на ден 12. III. 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-

НЕСОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

Член 1 
Републичката самоуправна интересна заедница 

за заштита од градобијност ги утврдува следните 
придонеси што ги плаќаат и тоа: 

1. Основните организации на здружениот труд 
и другите самоуправни организации и заедници во 
областа на земјоделството по стапка 0,19°/о од до-
ходот остварен од земјоделска дејност намален 
за пресметаните законски и договорни обврски, ос-
вен данокот на доход. 
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2. Работните луѓе што вршат земјоделска деј-
ност со средства на трудот над кои постои право 
на сопственост (земјоделци) плаќаат придонес по 
стапка од 2,1% на личниот доход од земјоделска 
дејност (катастарски приход). 

3. Заедниците за осигурување на имоти и лица 
„Македонија" и „Дунав" и Сојузот на здружението 
на тутунопроизводителите на СР Македонија учест-
вуваат со 3.000.000 дин. во износ на минатогодиш-
ните обврски на договорувачите. 

Член 2 
По однос на пресметувањето и уплатувањето, 

застареноста и наплатата на придонесот на За-
едницата ќе се применуваат соодветните одредби 
од Законот за данокот на доход на организациите 
ма здружениот труд и од Законот за даноците на 
граѓаните. 

Член 3 
Во Социјалистичка Република Македонија од 

плаќање на придонеси на Заедницата за 1976 го-
дина се изземаат општините (организациите и ин-
дивидуалните земјоделци): Тетово, Гостивар, Ки-
чево, Македонски Брод, Дебар, Кр. Паланка, Про-
биштип, Кочани, Берово, Делчево, Виница и Кра-
тово, поради неорганизирана заштита од градо-
бијност во тие општински подрачја. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, ќе се применува од 1. I. 1976 година и 
ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 5 
25 март 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичката самоуправна 
интересна заедница за заштита 

од градобијност, 
Кошевски Трајче, е. р. 

ОСНОВНА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО — 
СВЕТИ НИКОЛЕ 

122. 
Врз основа на член 9, точка 3 и член 19 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на об-
разованието („Службен весник на СРМ", бр. 5/74) 
и член 22 од Статутот на Заедницата за основно об-
разование — Свети Николе, Собранието на Заедни-
цата за основно образование, на својата седница 
одржана на 25 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОСНОВНОТО ОБРА-

ЗОВАНИЕ ЗА 1976 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личен доход за 

финансирање на основното образование за 1976 
година се утврдуваат и тоа: 

1. Придонес од личен доход од работен 
однос-по стапка од 5,00% 

2. Придонес од личен доход од земјо-
делска дејност по стапка од 6,00% 

3. Придонес од личен доход од само-
стојно вршење на стопанска дејност-по 
стапка од 6,00% 

4. Придонес од личен доход од само-
стојно вршење на нестопанска дејност-по 
стапка од 6,00% 

Стапката на придонесот од личен доход од 
работен однос се однесува на бруто личниот доход. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзи-

ното донесување, а ќе се применува од 1 февруари 
1976 година. 

Бр. 02-22/2 
25 февруари 1976 година Претседател, 

Свети Николе Станое Стојковски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО 

123. 
Врз основа на член 25, став 1, алинеја 2 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), а во врска со член 
22, точка 8 од Самоуправната спогодба за основа-
ње на Општинска заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кичево, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Кичево, со рамноправно уче-
ство на Соборот на делегатите на корисниците на 
услуги-работници и Соборот на делегатите на да-
вателите на услуги, на седницата одржана на 24 
февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМО-
СТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, САМОСТОЈНИТЕ УГО-
СТИТЕЛИ, АДВОКАТИТЕ И АВТОПРЕВОЗНИ-

ЦИТЕ 

I 
Како основица за пресметување и плаќање на 

придонесите за здравствено осигурување на само-
стојните занаетчии, самостојните угостители, адво-
катите и автопревозниците служи даночната осно-
вица (личен доход) од самостојно вршење на сто-
панска дејност утврдена за претходната година, со 
тоа што таа основица се смета како аконтација за 
тековната година. 

За самостојните занаетчии, самостојните уго-
стители, адвокатите и автопревозниците, на кои не 
им се утврдени даночните основици, а данокот го 
плаќаат во годишен паушален износ, како основи-
ца за пресметување и плаќање на придонесите за 
здравствено осигурување служи годишниот пау-
шален износ на данокот од самостојно вршење на 
стопанската дејност во тековната година. 

Основиците за пресметување и плаќање на 
придонесите за здравствено осигурување за обврз-
ниците на придонес утврдени во претходните ста-
вови не може да изнесуваат помалку од минимал-
ниот личен доход во Републиката за тековната го-
дина. 

II 
Ако даночната основица (личен доход) е утвр-

дена за дел од календарската година, основицата 
за осигурување се утврдува според таа даночна ос-
новица пресметана за цела година. 

Ако даночната основица не е утврдена како 
основица за плаќање на придонесите и определува-
ње на правата по основ на здравственото осигуру-
вање, привремено ќе се смета најниската основица 
на осигурувањето од точката 1, став 2 на оваа од-
лука со тоа што конечното утврдување на основи-
цата на осигурувањето ќе се изврши кога ќе би-
де утврдена даночната основица од самостојното 
вршење на стопанската дејност. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Број 01-747/1 
24 февруари 1976 година Претседател, 

Кичево Буде Трпески, е. р. 
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124. 
Врз основа на член 36, став 1 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71 и 24/73) и 
член 22, точка 11 од Самоуправната спогодба за 
основање на Општинска заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Кичево, Собрани-
ето на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Кичево, со рамно-
правно учество на Соборот на делегатите на ко-
рисниците на услуги-земјоделци и Соборот на де-
легатите на давателите на услуги, на седницата 
одржана на 24 февруари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА УЧЕ-
СТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА — ЗЕМЈО-
ДЕЛЦИ ВО ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ 

ЗА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ 
Член 1 

Се утврдува височината на учеството-парти-
ципацијата на осигурениците-земјоделци во тро-
шоците на здравствената заштита предвидена во 
законските прописи и нормативните акти на За-
едницата, само за надзадолжителните видови на 
здравствената заштита. 

Член 2 
Осигурениците-земјоделци со учество од 50% 

од цената на услугата имаат право да ги користат 
следните видови здравствена заштита: 

1. Преглед и лекување ка ј лекар од општа 
практика и лекар специјалист во сите видови на 
амбулантно-по лик линичките здравствени работни 
организации, како и потребни лабораториски испи-
тувања во врска со прегледот; 

2. Стационари лекување во сите стационари!! 
здравствени организации, вклучувајќи ги и специ-
јализираните стационари, освен стационарите со 
примена на природните фактори на лекување; 

3. Прегледи, лекување, пломбирање и вадење 
на заби во сите забоздравствени организации, вклу-
чувајќи ја и социјалистичката ортодонција, ос-
вен ортодентските помагала; 

4. Превоз со кола за итна помош кога таа е не-
опходна за пренос на болниот од станот до нај -
блиската здравствена работна организација која 
може да му пружи потребна лекарска помош; и 

5. Лекови и санитетски материјал во амбулан-
тно-поликлиничкото лекување кога не се пресме-
тани во цената на услугата. 

Член 3 
Учениците и студентите до 26 годишна возраст, 

кои се наоѓаат на редовно школување, ќе парти-
ципираат во проширените права на здравствената 
заштита со 20% од цената на услугата. 

Член 4 
Осигурениците — земјоделци учеството пред-

видено во оваа одлука за извршените здравстве-
ни услуги го плаќаат на здравствената организаци-
ја која ја извршила услугата. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за утврдување 
височината на учеството на осигурените лица во 
поднесувањето на трошоците за здравствени услу-
ги, бр. 01-8512 од 28 декември 1972 година, на Со-
бранието на Заедницата на здравственото осигу-
рување на земјоделците — Охрид. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува по објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-746/1 
24 февруари 1976 година Претседател, 

Кичево Буде Трпески, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
Окружниот стопански суд во Штип со реше-

нието Фи. бр. 26 од 12. II. 1975 година ги запиша во 
судскиот регистар, на регистарската влошка бр. 
230, следните деловни единици на ООЗТ трговија 
на мало и големо „СнабнитеЈ?" — Штип, во состав 
на „Макпромет" — ^производно трговско претпри-
јатие на големо и мало •— Штип: 

1. Деловна единица — Продавница Слаткара, 
со седиште во Штип, ул. „Маршал Тито" бр. 23. 

Предмет на работење: промет со слаткарски 
производи: бонбони, локум, таан алва, безалкохол-
ни пијалоци, наполитанки, кекси, чоколади, гума за 
жвакање, лимунада, боза, сладолед, бели печива 
и јогурт. 

Раководител на деловната единица е Неда 
Малечкова. 

Уписот се изврши во регистерот врз основа на 
одлуката на Советот на ООЗТ „Снабдител" — 
Штип, бр. 02-44 од 7. X. 1974 година. 

2. Деловна единица — Продавница односно Ко-
лонијална самопослужна продавница, со седиште зо 
Штип, ул. „Христија Карпош" бр. 40. 

Предмет на работење: промет на мало со коло-
нијално-прехранбени-произво ди, алкохолни флаши-
рани пијалаци,сувомесни производи, млечни про-
изводи, предмети од општа употреба и предмети 
за домаќинство, леб и бели печива, јајца и месо 
од живина. 

Раководител на деловната единица е Ристо 
Наумов. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на ООЗТ „Снабдител" — 
Штип, бр. 02-44/1 од 7. X. 1974 година. 

3. Деловна единица — Продавница — слаткара, 
со седиште во Штип, ул. „Крсте Мисирков" бб 
(Ново Село). 

Предмет на работење: промет со слаткарски 
производи, леб и бели печива, млеко и млечни про-
изводи, флаширани безалкохолни пијалаци, бон-
бони, тан алва, наполитанки, кекси, чоколади, гу-
ма за жвакање, лимонада, боза, сладолед и јогурт. 

Раководител на слаткарата е Кирил Тимов. 
Уписот се изврши во регистерот врз основа на 

одлуката на Советот на ООЗТ „Снабдител" — Штип, 
бр. 02-44 од 7. X. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
26/75. ___ (268) 

Окружниот стопански суд во Штип, со* реше-
нието Фи. бр. 162 од 26. XII. 1974 година ја запиша 
во судскиот регистар Основната организација на 
здружен труд за кооперација, со седиште во село 
Блатец. Кочанско во состав на работната органи-
зација — Земјоделска трговска организација „Мо-
мин Преслап" од село Блатец, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— унапредување на земјоделското производство 

и сточарството со засновување на сите видови коо-
перативни односи со индивидуалните производите-
ли и членовите на задругата, организирање откуп 
и промет со земјоделско производство, обработка и 
доработка на земјоделски производи, снабдување 
со репроматеријал, развивање на дејност со домаш-
на ракотворба штедно-кредитни работи, вршење 
услуги со сопствени транспортни средства и со ме-
ханизација на членовите на задругата и кооперан-
тите. 

Овластување на организацијата на здружен 
труд во правниот промет со трети лица: ОО за коо-
перација има неограничени овластувања за запи-
шување на сите видови договори во рамките на 
нејзината дејност. 

Одговорност односно исклучување на одговор-
носта во правниот промет со трети лица: супсиди-
јарна одговорност спрема работната организација. 
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Директор на ООЗТ за кооперација Љубомир Јо-
ванов Синадиновски, кој неограничено ќе ја заста-
пува и потпишува. Лицата кои ќе ја потпишуваат 
ООЗТ кооперација се: Благој Ј. Анакиев, раково-
дител на работната единица трговија и Љубомир 
Б. Анакиевски, шеф на книговодството. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на основачкото собрание, донесена на ден 
2. XII. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
162/74. (278) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 622/73 од 26. II. 1975 година, на реги-
старската влошка бр. 243, го запиша во судскиот 
регистар уписот на овластени лица за потпишува-
ње на организацијата на здружен труд, односно 
лицето Обрад Марковиќ е овластен да ја потпишу-
ва целокупната финансиска документација на Ор-
ганизацијата на здружен Рудник за бакар во ос-
новање „Бучим" — Радовиш. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на Рудникот за бакар „Бучим", 
во основање во Радовиш, бр. 01-45 од 14. XII. 1974 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
622/73. (257) 

Окружниот стопански суд во Штип со решени-
ето Фи. бр. 13/74 од 23. XII. 1974 годила, на регис-
тарска влошка бр .13-00-00 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Земјо-
делската задруга „Беласица", со седиште во село 
Костурино, Струмичко, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
— општ развој на земјоделството на село; 
— развивање и јакнење на социјалистичките 

самоуправни производни односи; 
— организирање и унапредување на сопстве-

ното земјоделско и сточарско производство, како 
и производството на задругарите и индивидуал-
ните производители, стапувајќи со нив ЕО коопе-
ративни односи; 

— производство и промет на земјоделски про-
изводи, услуги на земјоделски производители во 
откуп на земјоделски производи, набавка на се-
менски материјал, ѓубрива и заштитни средства 
во земјоделството; 

— вршење на сите услуги, пружање стручна 
помош во врска со организацијата и унапредува-
њето на земјоделското и сточарското производство; 

— промет и производство на вар и други гра-
дежни материјали; 

— промет на сите видови алкохолни и безал-
кохолни пијалаци, како и пржење и продажба на 
скара. 

Овластување и одговорност на организацијата 
на здружен труд во правниот промет со трети 
лица: неограничено овластување и неограничена и 
потполна одговорност. 

Имиња и занимања на липата овластени за за-
стапување и потпишување на задругата: Гоцков 
Драгомир, директор со неограничени права за за-
стапување и потпишување на задругата и Цвета-
нов Андон, шеф на книговодството. 

Задругата во својот состав ги има и следните 
деловни единици: 

1. Деловна единица — Кооперација, со седиште 
во село Костурино, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— општ развој на земјоделството и унапреду-

вање на социјалистичките, самоуправните продукт 
циони односи, организирање и унапредување на 
сопственото земјоделско и сточарско производство 
и производството на задругарите и индивидуал-
ните производители, стапувајќи со нив во коопе-
ративни од но си; 

— производство и промет на земјоделски про-
изводи; 

— вршење услуги на земјоделски производите-
ли со откуп на земјоделски производи и продажба 
на истите; 

— снабдување со репроматеријали, семиња, ѓу-
брива и др. заштитни хемиски средства во зем-
јоделството како и 

— пружање на стручна помош во организа-
цијата и унапредувањето на земјоделското и сто-
чарско™ производство. 

2. Деловна единица „Варница", со седиште во 
село Костурино, Струмичко.-

Предмет на работење: 
— производство и промет на негасена вар и 

др. видови на градежен материјал. 
3. Деловна единица „Бифе" бр. 1, со седиште 

во село Костурино, Струмичко. 
Предмет на работење: 
— промет со сите видови алкохолни и безал-

кохолни пијалаци, како и пржење и продажба на 
скара и др. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 13/74. (157) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 17/74 од 23. XII. 1974 година, на ре-
гистарска влошка бр. 16-00-00 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Илинден", со седиште во 
село Моноспитово, Струмичко, со следните пода-
тоци: 

Предмет на работење: 
— го организира унапредувањето на земјодел-

ско-сточарското производство на сопствените ка-
пацитети, како и на земјоделско-сточарското про-
изводство на индивидуалниот сектор, набавка на 
земјоделски машини и орудија за работа, репрома-
теријали за потребите на задругата и на коопе-
рантите и индивидуалните земјоделски произво-
дители; врши откуп и продажба на сите видови 
земјо дел ско-сточарски производи, жива стока и 
др. услуги со земјоделска механизација, дава 
стручна помош на индивидуалните земјоделци во 
унапредувањето на земјоделството, сточарството и 
другите дејности; жнеење трска и рогоз како и от-
куп на трска и рогоз од индивидуалните земјо-
делци и врши откуп на истата, обавува штедно-
кредитно работење, врши угостителски дејности, 
продажба на месо, градинарски, колонијални и 
индустриски производи, како и други стоки за 
широката потрошувачка. 

Овластувања на организацијата на здружениот 
труд во правниот промет со трети лица: неограни-
чени овластувања и неограничена одговорност. 

Имиња на лицата овластени за застапување и 
граници на нивните овластувања: Димитар Вер-
гов, директор со потполни права во застапувањето 
и потпишувањето и Кирил Бонев, шеф на смет-
ководството. 

Во составот на задругата спаѓаат следните де-
ловни единици: 

1. Деловна единица — Кооперација, со седиш-
те во село Моноспитово, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— производство и промет со земјоделски и сто-

чарски производи и жива стока, по пат на органи-
зирање и кооперирање со членовите на задругата 
и индивидуалните земјоделски производители, по 
пат на договарање. 

2. Деловна единица — Крчма бр. 2, со седиште 
во село Моноспитово, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— продажба на алкохолни и безалкохолни пи-

јалоци, производи од месо, конзервирана риба и 
месо, смрзната риба, производи од шеќер, пржење 
и продажба на скара итн. 

3. Деловна единица —< Продавница број 1, со се-
диште во село Моноспитово, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— промет со текстил, галантерија и бижутери-

ја, прехранбени артикли, сувомесни производи, кон-
зервирано месо и зеленчук, смрзната риба и ко-
кошки, зачини, јужно овошје, брашно и тестени-
ни, производи од шеќер и чоколада, алкохолни и 
безалкохолни пијалаци, јажар иј а, електрични про-
изводи и апарати, артикли за лична хигиена, гра-
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дежен материјал и други артикли за широката 
потрошувачка. 

4. Деловна единица — Продавница број 2, со се-
диште во село Моноспитово. 

Предмет на работење: 
— промет со текстил, галантерија, бижутери-

ја, прехранбени артикли, сувомесни производи, 
конзервирано месо и зеленчук, смрзната риба и ко-
кошки, зачини, јужно овошје, брашно и тестени-
ни, производи од шеќер и чоколада, алкохолни и 
безалкохолни пијалаци, јажарија, електрични про-
изводи и апарати, артикли за лична хигиена, гра-
дежен материјал и други производи за широката 
потрошувачка. 

5. Деловна единица — Откупен магазин, со се-
диште во село Свидовица, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— откуп и промет со сите видови земјодел-

ски и сточарски производи, како и жива стока. 
6 .Деловна единица — Откупен пункт, со се-

диште во село Босилово, Струмичко. 
Предмет на работење: 
— откуп и промет со сите видови земјоделски 

и сточарски производи, како и жива стока. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 

16/74. (159) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 160 од 25. XII. 1974 година, на ре-
гистарска влошка 357-00-04 го запиша во судски-
от регистар основањето на Деловната единица — 
Продавница број 2, со седиште во село Владими-
рово, Беровско во состав на Производната тргов-
ска организација на здружен труд „Новост" од 
село Владимирово, Беровско, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови индустриски сто-

ки за широката потрошувачка., алкохолни и безал-
кохолни пијалаци, цигари и кибрит, сувомесни 
производи и др. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 160/74. (173) 

Окружниот стопански суд во Штип со решени-
ето Фи. бр. 397 од 20. V. 1974 година ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицата овластени 
за застапување и потпишувана на организацијата 
на здружен труд — Станица за унапредување на 
индивидуалното земјоделство од Виница, Кочанско, 
односно на местото на досегашниот директор Бла-
гој Алексов е овластен за застапување и потпи-
шување на организацијата Стојан Брендовски. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 397/74. (178) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 98 од 28. X. 1974 година, на регис-
тарска влошка 87 ја запиша во судскиот регистар 
промената на лицата овластени за застапување и 
потпишување на организацијата на здружен труд 
— Основно училиште „Гоце Делчев" од Св. Нико-
ле, односно на местото на досегашниот директор 
Костадин Коцев е именуван за в. д. директор Ко-
стадин Гилев со потполно овластување за заста-
пување и потпишување без ограничување. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на рабтоните луѓе при орга-
низацијата на здружен труд бр. 03-159 од 25. X. 
1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 98/74. (189) 

Окружниот стопански суд во Битола, објаву-
ва дека во регистарот на стопанските организации, 
на 25. IX. 1974 година, рег. бр. 32/62, книга И е за-
пишана под фирма: Продавница во кругот на Фа-
бриката за преработка на пластични маси „Лих-
нида" — Охрид. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на стоки од сопствено про-
изводство и туѓи производи кои го дополнуваат 
асортиманот и создаваат услови за нормално рабо-
тење. 

Раководител на продавницата е Кецески 
Милчо. 

Продавницата е основана од Фабриката за пре-
работка на пластични маси „Лихнида" Охрид, со 
одлуката бр. 7033 од 26. X. 1973 год. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 856/1974 година. (326) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
ТРУД5 рег. бр. 471, страна 549, книга III е запи-
шано следното: Покрај досегашните потписници на 
Топилницата за цинк и олово, во основање, „Зле-
тово" — Титов Велес и тоа: Јонче Котески, дирек-
тор, Тумбов Горѓи, Ивановски Стојче, директор на 
општ сектор и Татјана Такева, истата во иднина ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува и ново-
назначениот потписник Драган Чолаков, дипломи-
ран правник на Топилницата, назначен со одлу-
ката на Советот на Топилницата број 02-1386 од 
31. III. 1975 година. 

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

бр. 581 од 15. V. 1975 година. 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 4/74 од 16. XII. 1974 година го за-
пиша во судскиот регистар, на регистарската вло-
шка 136-00-00, основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Моша Пијаде", со седиш-
те во село Г. Подлог, Кочанско, со следните по-
датоци: 

Предмет на работење: 
— производство на земјоделски производи, од-

гледување и товење на крупен и ситен добиток, 
подигање и одгледување на лозови и овошни на-
сади, луштење, глазирање и пакување на ориз, 
преработка и доработка на земјоделски производи, 
откуп и продажба на крупен и ситен добиток, ко-
оперирање со членовите задругари и други земјо-
делски производители, откуп на земјоделски и 
сточарски производи и стока, вршење услуги со 
земјоделски машини и орудија, набавка и продаж-
ба на сите видови прехранбени и млечни произ-
води за широката потрошувачка, организирање 
производство на земја од општествена сопственост, 
организирање на земјоделско производство на зем-
ја под закуп и земја внесена од членовите задру-
гари и кооперанти, врши купопродажба од вна-
трешен промет на разни стоки, организира штед-
но-кредитна служба, врши снабдување и продаж-
ба на градежни и огревни материјали. 

Овластувања на организацијата на здружениот 
труд во правниот промет со трети лица: неограни-
чени овластувања и неограничена одговорност. 

Имиња на лицата овластени за потпишување 
и границите на нивните овластувања: Ванчо Сера-
фимов, директор со неограничени овластувања за 
застапување и потпишување и Крале Карев, шеф 
на сметководството. 

Земјоделската задруга „Моша Пијаде", село 
Горни Подлог, Кочанско, во својот состав ги има и 
следните деловни единици: 

1. Деловна единица — Продавница, со седиште 
во Тетово. 

Предмет на работење: 
— врши продажба на сите видови мелнички 

производи, колонијални, индустриски и други про-
изводр! за широката потрошувачка, продажба на 
градинарски производи, овошје, грозје, јужно 
овошје, бел ориз и др. 

2. Деловна единица за преработка и доработка 
на земјоделски производи, со одделение за глази-
рање и пакување на ориз, со седиште во село Гор-
ни Подлог, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— врши лупење на оризова арпа, глазирање 

на бел ориз, пакување на бел ориз и врши меле-
ње на зрнести производи. 
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3. Деловна единица за штедно-кредитни работи, 
со седиште во село Горни Подлог, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— врши штедно-кредитни работи со членовите 

на задругата — кооперанти, вработени во задруга-
та и други индивидуални земјоделски производи-
тели. 

4. Деловна единица — Продавница, со седиште 
во село Каменица — Делчевско. 

Предмет на работење: 
— врши продажба на сите видови мелнички 

производи, колонијални, индустриски и други сто-
ки за широката потрошувачка, градинарски про-
изводи, јужно овошје, овоштарски и лозарски про-
изводи, бел ориз и друго. 

5. Деловна единица — Продавница, со седиште 
во Ниш. 

Предмет на работење: 
— врши продажба на сите видови мелнички 

производи, колонијални, индустриски и други сто-
ки за широката потрошувачка, градинарски про-
изводи, јужно овошје, овоштарски и лозарски про-
изводи, бел ориз и др. 

6. Деловна единица — Продавница, со седиште 
во Ниш. 

Предмет на работење: 
— врши продажба на сите видови мелнички 

производи, колонијални, индустриски и други сто-
ки за широката потрошувачка, продажба на гра-
динарски култури, овошје, грозје, јужно овошје, 
бел ориз и др. 

7. Деловна единица — Продавница, со седиште 
во Ниш. 

Предмет на работење: 
— врши продажба на сите видови мелнички 

производи, колонијални, индустриски и други сто-
ки за широката потрошувачка, продажба на гра-
динарски производи, овошје, грозје, јужно овошје, 
бел ориз и др. 

8. Деловна единица за кооперација со седиште 
во село Горни Подлог, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— врши набавка на репроматеријали, квалитет-

ни семиња, хемиски средства за заштита на расте-
нијата, вештачки ѓубрива, услуги со земјоделска 
механизација, откуп и продажба на сите видови 
сточарски производи, сите водови земјоделски про-
изводи, организира производство, откуп и продаж-
ба на градинарски производи, организира откуп и 
продажба на овоштарски и лозарски производи, 
врши кредитирање со основни и обртни средства 
за целокупното производство на членовите на за-
другата, кооперантите и другите индивидуални про-
изводители. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
4/74. (148) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 8 од 23. ХИ. 1974 година го запиша 
во судскиот регистар, на регистарската влошка 
8-00-00, основањето и конституирањето на Земјо-
делската задруга „Гоце Делчев", со седиште во се-
ло Ангелци, Струмичко, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
— го организира и унапредува земјоделското 

производство и сточарството на сопствените произ-
водни капацитети, унапредување на производството 
на членовите — кооперанти и индивидуалните зем-
јоделски производители, набавка и продажба на 
репроматеријали, земјоделски машини и орудија 
за потребите на задругата и индивидуалните зем-
јоделски производители, врши услуги и пружа 
стручна помош за унапредување на земјоделството 
и сточарството на индивидуалните земјоделски про-
изводители; 

— преку своите продавници врши продажба на 
сите видови индустриска стока и стока за широ-
ката потрошувачка, откупува секакви видови зем-
јоделски, сточарски и други производи, како и 
жива стока; 

— врши откуп и продажба на техничко и 
огревно дрво, градежен материјал и друго, изра-

ботка и продажба на домашни ракотворба органи-
зира угостителска дејност, продажба на колони-
јални стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци; 

— организира кредитирање на индивидуалните 
земјоделски производители со парични средства, ре-
проматеријали и др. 

Овластувања и одговорност на организацијата 
на здружен труд во правниот промет со трети 
лица: неограничено овластување и неограничена 
и потполна одговорност. 

Имиња на лицата овластени за потпишување и 
граници на нивните овластувања: Митко Николов 
Спасов, директор со неограничени права за заста-
пување и потпишување на задругата и Миле Еф-
тимов Стојанов, шеф на сметководството. 

Задругата во својот состав ги има и следните 
деловни единици: 

1. Деловна единица за кооперација, со седиш-
те во село Ангелци, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— го организира развојот и унапредувањето 

на земјоделското производство кај членовите на 
задругата, кооперантите и индивидуалните земјо-
делски производители, врши набавка и продажба 
на репроматеријали, земјоделски машини и други 
орудија за потребите на индивидуалните произ-
водители, врши услуги со земјоделска механиза-
ција, пружа стручна помош за унапредување на 
земјоделското и сточарског производство, врши 
откуп на земјоделски и сточарски производи како 
и жива стока од индивидуалните земјоделски про-
изводители »врши преработка и доработка на зем-
јоделското и сточарског производство, набавка и 
продажба на огревно дрво, градежни материјали и 
друго, организира домашни ракотворби, врши кре-
дитирање на индивидуалните земјоделски произ-
водители со репроматеријали, парични средства и 
друго. 

2. Деловна единица број 1, со седиште во село 
Ангелци, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— промет со прехранбени производи, алкохол-

ни и безалкохолни пијалаци, сите видови цигари, 
железарија, земјоделски производи, детерџенти и 
сапуни за перење од сите видови, козметички про-
изводи, апарати за домаќинството, сувомесни и 
конзервирани производи, јужно овошје, сите ви-
дови гумени производи, земјоделски алатки, произ-
води од сите видови чинго, електрични уреди, пи-
ста лационен материјал, сточна храна, градежни ма-
теријали, разна јажарија, сите видови жилети, ка-
фе и какао, колонијални стоки, млечни производи, 
смрзната риба, кокошки и др. производи опфатени 
со Законот за малопродажба на стоки. 

3. Деловна единица број 2, со седиште во село 
Пиперово, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— исто како деловната единица број 1. 
4. Деловна единица број 3, со седиште во село 

Ангелци, Струмичко. 
Предмет на работење: 
— точење и продавање на алкохолни пијалаци 

на мало, безалкохолни пијалаци, сокови, сите ви-
дови цигари и кибрит, сувомесни производи, кон-
зерви од риба и месо, производи од какао, чокола-
ди, бонбони, наполитанки, млечни производи, кафе, 
сите видови слатки, топли напитоци и други про-
изводи. 

5. Деловна единица број 4, со седиште во село 
Ангелци, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— исто како деловната единица бр. 3. 
6. Деловна единица број 5, со седиште во село 

Градошорци, Струмичко. 
Предмет на работење: 
— исто како деловната единица бр. 4. 
7. Деловна единица за откуп на земјоделски 

производи, жива стока и др., со седиште во село 
Гечерлија, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— организира унапредување на земјоделското 

производство, унапредување и развивање на сто-
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чарството, ги снабдува индивидуалните земјодел-
ски производители со репроматеријали, врши услу-
ги на индивидуалните земјоделци со земјоделска 
механизација и др. 

— врши откуп од индивидуалните земјоделци 
на земјоделски производи, жива стока, сточарски 
производи, огревно дрво и др. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 8/74. (152) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 12 од 23. XII. 1974 година го запиша 
во судскиот регистар, на регистарската влошка бр. 
12-00-00, основањето и конституирањето на Земјо-
делската задруга „Оризарство", со седиште во се-
ло Колешино, Струмичко, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
— организирање и унапредување на земјодел-

ското и сточарското производство, како и произ-
водството на индивидуалните земјоделски произ-
водители, стапувајќи со нив во кооперативни од-
носи; 

,— набавка и продажба на репроматеријали и 
земјоделски машини и орудија за потребите на за-
другата и кооперантите; 

— откуп на земјоделски и сточарски произво-
ди, прехранбени артикли, жива стока на големо 
и мало; 

— преработка и доработка на земјоделски и 
сточарски производи; 

— опаковка и продажба на колонијални и ин-
дустриски стоки на големо и мало; 

— откуп, преработка и пласман на техничко 
и огревно дрво и градежни материјали на големо и 
мало; 

— изработка, откуп и пласман на домашни ра-
котворба 

— штедно-кредитно работење; 
— давање стручна помош за унапредување на 

земјоделското и сточарското производство. 
Во правниот промет со трети лица има не-

ограничено овластување и неограничена и пот-
полна одговорност. 

Имиња на лицата овластени за потпишување 
и застапување и граници на нивните овластувања: 
Ванчо Китанов, директор со неограничени права 
за застапување и потпишување и Ангелов Трајко 
Горѓи, шеф на книговодството. 

Задругата во својот состав ги има и следните 
деловни единици: 

1. Деловна единица — Продавница број 1, со 
седиште во село Колешино, Струмичко. 

Предмет на работење: 
•— продажба на мало на мешани стоки, елек-

тро уреди, конфекција, трикотажа, железарија, леб 
и брашно, сувомесни производи, јужно овошје, ме-
бели, галантерија, алкохолни и безалкохолни пија-
лаци, гумени и пластични производи и др. 

2. Деловна единица — Продавница број 2, со 
седиште во село _ Габрово, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— продажба на мало на трговски мешани сто-

ки, електро-уреди, конфекција, трикотажа, железа-
рија, леб и брашно, сувомесни производи, јужно 
овошје, мебел, галантерија, алкохолни и безалко-
холни пијалаци, гумени и пластични производи 
И др. 

3. Деловна единица — Продавница број 3, со 
седиште во село Колешино, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— продажба на мало на трговски мешани сто-

ки, електро уреди, конфекција, трикотажа, же-
лезарија, леб и брашно, сувомесни производи, јуж-
но овошје, мебел, галантерија, алкохолни и безал-
кохолни пијалаци, гумени и пластични производи 
и др. 

4. Деловна единица —• Продавница бр. 4, со 
седиште во село Мокриево, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— продажба на мешана стока, електро уреди, 

конфекција, трикотажа, железарија, леб и брашно, 

сувомесни производи, јужно овошје, мебел, галан-
терија, алкохолни и безалкохолни пијалаци, гумени 
и пластични производи и др. 

5. Деловна единица — Продавница број 5, со 
седиште во село Мокрино, Струмичко. 

Предмет на работење: 
—• продажба на мешана стока, електро уреди, 

конфекција, трикотажа, железарија, леб и брашно, 
сувомесни производи, јужно овошје, мебел, галан-
терија, алкохолни и безалкохолни пијалаци, гуме-
ни и пластични производи и др. 

6. Деловна единица Крчма „Извор", со седиште 
во село Колешино, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— продажба на алкохолни и безалкохолни пи-

јалаци, сите видови цигари, продажба на разни 
мезиња и салата, конзерви и сувомесни производи, 
продажба на сите видови шеќерни производи, чо-
колада, бонбони, кекси, наполитанки и др. 

7. Деловна единица за кооперација, со седиште 
во село Колешино, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— промет со сите видови земјоделски и сточар-

ски производи; 
— организирање и унапредување на сопстве-

ното земјоделско и сточарско производство; 
— набавка на репроматеријали и земјоделски 

машини и нивна продажба. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 

бр. 12/74. (156) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 14 од 23. XII. 1974 година, на ре-
гистарската влошка бр. 14-00-00, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Карбино", е. Владевци, 
Струмичко, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
— набавка и продажба на сите видови инду-

стриска стока за широката потрошувачка; 
— откуп и промет на сите видови земјоделски, 

сточарски и прехранбени артикли, жива стока и 
сточарски производи; 

— откуп, преработка и'пласман на техничко и 
огревно дрво, градежни материјали, железо и др.; 

— изработка, откуп и пласман на домашни ра-
котворба 

•— прибирање на парични средства и давање на 
заеми; 

•— организирање и пружање на угостителска 
дејност и услуги; 

— продажба на колонијални стоки, алкохолни 
и безалкохолни пијалаци; 

— вршење на сите услуги и пружање на струч-
на помош во врска со организацијата и унапреду-
вањето на земјоделството, земјоделското и сточар-
ското производство. 

Во правниот промет со трети лица има неогра-
ничено овластување и неограничена и потполна 
одговорност. 

Лазаров Благој, директор неограничено ја за-
стапува и потпишува задругата. 

Земјоделската задруга „Карбино", село Владев-
ци, Струмичко, во својот состав ги има и следни-
те деловни единици: 

1. Деловна единица —• Продавница број 1, со 
седиште во село Владевци, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови индустриски про-

изводи за широката потрошувачка, алкохолни и 
безалкохолни пијалаци, цигари и кибрит. 

2. Деловна единица — Продавница, со седиште 
во село Трибичино, Струмичко. 

Предмет на работење: 
•— продажба на индустриски стоки за широ-

ката потрошувачка, алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци, цигари и кибрит. 

3. Деловна единица — кооперација, со седиште 
во село Владевци. 
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Предмет на работење: 
— промет со сите видови земјоделски и сто-

чарски производи, организирање и унапредување 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 

бр. 14/74. (158) 
Окружниот стопански суд во Штип, со реше-

нието Фи. бр. 17 од 23. ХИ. 1974 година го запи-
ша во судскиот регистар, на регистарската влошка 
бр. 17-00-00, основањето и конституирањето на Зем-
јоделската задруга „Јане Сандански", со седиште 
во село Муртино, Струмичко, со следните пода-
тоци: 

Предмет на работење: 
— организирање и унапредување на сопстве-

ното земјоделие и сточарството, како и производ-
ството на задругарите и индивидуалните произво-
дители, стапувајќи со нив во кооперативни одно-
си, набавка и продажба на репроматеријали, земјо-
делски машини и орудија за потребите на задру-
гата, задругарите и индивидуалните земјоделски 
производители, на сите видови индустриска стока 
за широката потрошувачка, откуп и промет на 
сите видови земјоделски и сточарски производи и 
жива стока, преработка и доработка на сточарски 
производи, откуп, преработка и пласман на технич-
ко и огревно дрво, градежни материјали на големо 
и мало, изработка, откуп и пласман на домашни 
ракотворби, прибирање на парични средства и да-
вање на заеми и штедно-кредитни работи, органи-
зирање, пружање и давање на хотелско-угостител-
ски услуги, продажба на колонијални бакалски 
стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци на го-
лемо и мало, вршење на превозни и транспортни 
услуги со свои возила, вршење на сите услуги 
и давање на стручна помош во врска со органи-
зацијата и унапредувањето на земјоделското и 
сточарског производство, почетните, основните и 
обртните средства на задругата, продажба на мес-
ни и сувомесни производи и на сите видови овошје 
и зеленчук. 

Овластувања и одговорност на организацијата 
на здружен труд во правниот промет со трети ли-
ца: неограничени овластувања и неограничена и 
потполна одговорност. 

Имиња на лицата овластени за застапување и 
граници на нивните овластувања: Никола Манев, 
директор со неограничени права за застапување и 
потпишување на задругата и Васил Азманов, шеф 
на сметководството. 

Задругата во својот состав ги има и следните 
деловни единици: 

1. Деловна единица — Продавница број 1, со 
седиште во село Муртино, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови индустриски про-

изводи за широката потрошувачка, алкохолни и 
безалкохолни пијалаци, цигари, кибрит, месни и 
сувомесни производи, сел еко стопански и земјодел-
ски производи. 

2. Деловна единица — Продавница број 2, со 
седиште во село Муртино, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови индустриски сто-

ки од широката потрошувачка, алкохолни и безал-
кохолни пијалаци, цигари и кибрит, сите видови 
месни и сувомесни производи. 

3. Деловна единица — Бифе-крчма, со седиште, 
во село Турново, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови алкохолни и без-

алкохолни пијалаци, месни и сувомесни произво-
ди, скара, кибрит и цигари. 

4. Деловна единица — Кооперација, со седиште 
во село Муртино, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— организира унапредување на земјоделското 

производство, сточарството и другите дејности на 
индивидуалните земјоделски производители, врши 
услуги со земјоделска механизација, снабдување со 
репроматеријали, вештачки ѓубрива и други хе-
миски средства за заштита на работата, откупува 
земјоделски и сточарски производи, жива стока и 

други пазарни вишоци од индивидуалните земјо-
делски производители, ги снабдува индивидуалните 
производители со прехранбени, колонијални и дру-
ги производи од широката потрошувачка. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
17/74. (160) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието бр. 19 од 25 .XII. 1974 година го запиша во 
судскиот регистар, на регистарската влошка бр. 
19-00-00 основањето и конституирањето на Земјо-
делската задруга „Солун", со седиште во село Мо-
носпитово, Струмичко, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
— организирање и унапредување на сопстве-

ното земјоделско и сточарско производство, како 
и производството на задругарите и индивидуалните 
земјоделски производители, стапувајќи со нив во 
кооперативни односи; 

— производство, преработка и доработка на 
земјоделски производи, услуги на индивидуални 
земјоделски производители со механизација, снаб-
дување со репроматеријали, откуп и продажба на 
земјоделски производи, промет со семиња, ѓубрива 
и други средства во земјоделството, промет со сите 
видови прехранбени и колонијални стоки и стока 
за широката потрошувачка, алкохолни и безал-
кохолни пијалаци и сувомесни производи, промет 
со градежен материјал и техничко и огревно дрво, 
вршење на сите услуги со земјоделски машини 
како и транспортни возила, штедно-кредитно рабо-
тење, вршење на сите услуги и пружање на струч- * 
на помош во врска со организацијата и реализаци-
јата на земјоделското и сточарското производство. 

Овластувања и одговорност на организацијата 
на здружен труд во правниот промет со трети 
лица: неограничено овластување и неограничена и 
потполна одговорност. 

Имиња на лицата овластени за застапување 
и граници на нивните овластувања: Милан Ко-
левски, директор со неограничени права за заста-
пување и потпишување на задругата и Зора Ми-
тева, шеф на книговодството. 

Задругата во својот состав ги има следните 
деловни единици: 

1. Деловна единица за кооперација, со седиште 
во село Моноспитово, Струмичко. 

Предмет на работење: . 
— организирање и унапредување на сопстве-

ното земјоделско и сточарско производство, како 
и производството на задругарите и индивидуал-
ните земјоделски производители, стапувајќи со нив 
во кооперативни односи; 

— производство, преработка и промет со земјо-
делски производи, вршење услуги на индивиду-
алните земјоделци со механизација, снабдување со 
репроматеријали, откуп на земјоделски производи, 
вршење на сите услуги со земјоделски машини, 
како и транспортни возила. 

2. Деловна единица — Продавница, со седиште 
во село Моноспитово, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— промет со сите видови прехранбени и коло-

нијални стоки, алкохолни и безалкохолни пија-
лаци и сувомесни производи, промет со 1радежен 
материјал и техничко и огревно дрво. 

3. Деловна единица — Продавница, со седиште 
во село Старо Коњарево, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— промет со сите видови прехранбени коло-

нијални стоки, алкохолни и безалкохолни пијала-
ци и сувомесни производи, како и стока за широ-
ката потрошувачка. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 19/74. (162) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 347/73 од 5. III. 1974 година ги за-
пиша во судскиот регистар промената на предме-
тот на работењето и промената на лицата за пот-
пишување на Организацијата на здружен труд за 
производство, откуп и преработка на тутун — Дел-
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чево, со тоа што ќе обавува и угостителство и тр-
говија, а покрај директорот организацијата ќе ја 
потпишува и Ленка Атанасова. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на органи-
зацијата на здружениот труд од 20. II. 1974 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
347/73. (174) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 126 од 27. IX. 1974 година го запи-
ша во судскиот регистар престанокот на органи-
зацијата на здружен труд — Земјоделската задру-
га „Црвен Камен" од село Видовиште, Кочанско 
поради присоединување кон „Југотутун" — работ-
на организација за производство, откуп и обра-
ботка на тутун, промет со тутун, земјоделски и 
индустриски производи — Кочани. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на Задружниот совет на Земјоделската за-
друга бр. 1158/1 од 20. XI. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 126/74. (175) 

Окружниот стопански суд во Штип, со реше-
нието Фи. бр. 127/74 од 29. XII. 1975 година ја 
запиша во судскиот регистар, на регистарската 
влошка бр. 203-00-79, Деловната единица — Про-
давница „Стоковна куќа", со седиште во Кочани, 
плоштад „Маршал Тито", во составот на ОЗТ Тр-
говска работна организација на големо и мало 
„Нова трговија" — Кочани, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови трговски стоки. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Извршниот одбор на ОЗТ Трговска 
трговија" — Кочани, бр. 0201-317 од 15. VII. 1974 
работна организација на големо и мало „Нова 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 127/74. (176) 

СОБИРОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА РЕУМАТО-
Л ОГИ ЈА ПРИ ОЗТ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. Лекар специјалист — интерниот — еден 
2. медицинска сестра — приправник — една 

УСЛОВИ: 
Кандидатите, покрај општите услови предви-

дени со Закон, треба да ги исполнуваат и следните 
посебни услови: 

Под реден број 1: 
— завршен медицински факултет со просечна 

оценка над 8; 
— положен специјалистички испит од областа 

на интерна медицина; 
— да познава најмалку еден од светските ја-

зици; 
— да поседува морално-политички квалитети. 
Под реден број 2: 
— завршено средно медицинско училиште. 
Молбите со потребните документи се доставу-

ваат до Собирот на ООЗТ Клиника за реуматоло-
гија преку архивата на работната заедница Заед-
нички дејности при ОЗТ Медицински факултет — 
Скопје. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

26 март 1976 
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