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З А К О Н 
ЗА ПРОМЕТ НА СТОКИ 

Член 1 
Прометот на стоки и услугите во прометот на 

стоки се вршат според Основниот закон за промет 
на стоки (Основен закон), овој закон и прописите до-
несени врз основа на нив. 

Член 2 
Стопанската организација учествува во произ-

водството на земјоделски производи со индивидуал-
ните производители во смислћ на член 31 став 1 на 
Основниот закон (учество во производството), до-
колку обезбеди примена на агротехнички односно 
зоотехнички мерки, стручна помош, репроматерија-
ли, финансиски средства, или испорака и прифа-
ќање на земјоделските производи определени по 
вид, количина, квалитет, цена и срок на испорака. 

Учество во производството постои ако е испол-
нет и само еден од условите од претходниот став. 

За учеството во производството стопанската ор-
ганизација и индивидуалниот производител склу-
чуваат пред почеток на производството писмен до-
говор за една или повеќе години. 

Член 3 
Стопанската организација учествува во произ-

водството на тутунот ако, покрај условите предви-
дени со Основниот закон за тутун, обезбеди струч-
на помош за нега и унапредување на производст-
вото, нужни мерки за спречување и сузбивање на 

болестите и штетниците к а ј тутунот и репродук-
ционен материјал односно авансирање на произ-
водството на тутунот. 

Член 4 
Стопанските организации можат да купуваат 

непосредно од индивидуалните производители жи-
тарици, индустриски растенија, добиток, кожа, вол-
на и производи што служат за преработка во ал-
кохолни пијалоци кои не се произведени со уче-
ство во производството ако располагаат со свои 
деловни простории (магацини, издвоени деловни ме-
ста или посебни деловни единици од постојан или 
сезонски карактер), во местото на купувањето и 
прифаќање на производите, а добиток, ако купу-
вањето го вршат и на пазарите за добиток. 

Член 5 
Работи од посебен општествен интерес за орга-

низирање прометот на пазари се: определување 
време на одржување на пазарите, кој може да купу-
ва и продава на пазарите, кои производи можат да 
се продаваат на пазарите, квалитетот и обележу-
вање на квалитетот на производите што се про-
даваат на пазарите; санитарно-техничките мерки, 
надоместок за користење на пазаришен простор и 
услуги и утврдувањето на инвестициони програми и 
планови за развојот на пазарите. 

Член 6 
Во управувањето со работите од член 5 на овој 

закон учествуваат и граѓани и претставници на за-
интересираните организации и на општината (прет-
ставници на општествената заедница). 

Бројот на претставници на граѓаните, на заин-
тересираните организации и на општината, како 
и организациите што се сметаат за заинтересирани 
во смисла на претходниот став, ги определува оп-
штинското собрание. 

Бројот на претставници на општествената за-
едница не може да биде поголем ед бројот на чле-
новите што ги избира работната организација што 
управува со пазарот. 

Претставниците на граѓаните и на општината ги 
именува општинското собрание. 

Член 7 
За работите од член 5 на овој закон се одлу-

чува на седница на која присуствуваат мнозинство 
на претставници на општествената заедница и мно-
зинство на членовите што ги избира работната ор-
ганизација што управува со пазарот. 

Одлуките од претходниот став се донесуваат со 
мнозинство гласови на присутните. 
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Член 8 
Помалите стопански организации што вршат 

промет на земјоделски прехранбени производи и 
производи за секојдневна потрошувачка, можат да 
водат книговодство според двоцифрена симболика 
од контниот план, доколку со општ пропис не е 
предвидено издвојување на средствата на посебни 
сметки. 

Член 9 
Лица што не се во работен однос со стопанска 

организација, не можат, во смисла на член 25 од 
Основниот закон, да купуваат индустриски произ-
води, житарици, индустриски растенија, добиток, ал-
кохолни пијалоци, зеленчук и овошје, ниту да про-
даваат свежо месо, преработки од месо како и ин-
дустриски производи, освен бижутерија, галанте-
рија, нирнбешка стока, парфимерија, музикални, 
сувенири, книги, сладолед и безалкохолни пијалоци. 

Член 10 
Републичкиот секретар за индустрија и трго-

вија: 
1) ќе ги определи минималните технички усло-

ви за вршење промет на мало по видови стоки (член 
9 став 2 од Основниот закон); 

2) да може да ги определи податоците и евиден-
циите што стопанските организации се должни да 
ги водат заради следење движењето на стоките и 
цените во стопанската организација (член 24 став 
2 од Основниот закон). 

Член И 
Стопанските организации што купуваат непо-

средно од индивидуалните производители, а не ги 
исполнуваат условите предвидени со член 2 и 3 од 
овој закон ќе се казнат за стопански престап со 
парична казна од 5.000 до 50.000 денари, а одговор-
ното лице во стопанската организација — со парична 
казна од 500 до 1.500 динари. 

Член 12 
Стопанските организации што купуваат земјо-

делски производи непосредно од индивидуалните 
производители, а не ги исполнуваат условите пред-
видени со член 4 од овој закон ќе се казнат за ето-
ски престап со парична казна од 5.000 до 50.000 ди-
нари, а одговорното лице во стопанската организа-
ција — со парична казна од 500 до 1.500 денари. 

Член 13 
Договорите за организирано производство на 

земјоделски производи склучени помеѓу стопанските 
организации и индивидуалните производители, пред 
влегување во сила на овој закон, договорените 
странки се должни да ги сообразат со одредбите на 
овој закон во срок од шест месеци од денот на него-
вото влегување во сила. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСКОРИ-

СТУВАЊЕ НА ПАСИШТАТА 

Се прогласува Законот за искористување на па-
сиштата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 7 јули 1967 година и на седницата 
на Стопанскиот собор одржана на 7 јули 1967 го-
дина. в 

У. бр. 01-44/67 
7 јули 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПАСИШТАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Искористувањето на пасиштата и утрините се 

врши според одредбите на овој закон и прописите 
донесени врз основа на него. 

Пасиште, во смисла на овој закон, е земјиште 
обраснато со трева, чие искористување најрацио-
нално се врши со напасување на добиток. 

Утрина, во смисла на овој закон, е земјиште, об-
раснато со трева, кое се наоѓа во близина на насел-
ба, а служи за изгон, напасување и одмарање на 
добитокот. 

Член 2 
Пасиштата во општествена сопственост, по пра-

вило, се даваат на користење на земјоделска или 
шумарска работна организација односно на работ-
на организација што општинското собрание ќе ја 
основа за одржување и унапредување на пасишта-
та, на начин определен со овој закон. 

Член 3 
Утрините во општествена сопственост служат 

за изгон, напасување и одмарање на добиток првен-
ствено на граѓаните и работните организации од 
населени места што се наоѓаат во непосредна бли-
зина на утрината. 

Член 4 
На пасиштата односно утрините во општествена 

сопственост работните организации и граѓаните што 
одгледуваат добиток имаат право да го напастуваат 
односно да го изгонат својот добиток под условите 
определени со овој закон. 

Член 5 
За сите пасишта и утрини на целото подрачје 

или на одделни делови од подрачјето на општи-
ната, општинското собрание пропишува примена 
на определен минимум агротехнички мерки или од-
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делип агротехнички или агромелиоративни мерки 
и го определува рокот во кој ќе се применат тие 
мерки. 

Мерките од претходниот став општинското со-
брание ги пропишува по претходно прибавено ми-
слење од организациите на кои пасиштата им се 
дадени на користење и од соодветна стручна орга-
низација. 

Член 6 
Пасиштето во општествена сопственост може да 

се приведе во друга култура ако со приведувањето 
се постигнува трајно повисок економски ефект. 

Утрината во општествена сопственост може да 
се приведе во друга култура ако со приведувањето 
се постигнува повисок економски ефект и ако прет-
ходно се обезбеди нужна површина за изгон на до-
биток што дотогаш се изгонувал на утрината. 

Приведувањето на пасиштата односно утрини 
во друга култура првенствено го врши корисникот 
на пасиштето односно утрината врз основа на соглас 
ност што ја дава општинското собрание. Согласно-
ста се дава врз основа на предлог и економско-тех-
ничка документација за приведување на пасиштето 
односно утрината во друга култура што го поднесу-
ва заинтересираната организација. Општинското со-
брание пред да ја даде согласноста од претходниот 
став, ќе прибави мислење од корисниците на соод-
в е т н о пасиште односно утрина. 

Одредбите од овој член не се применуваат на 
пасиштата и утрините што се енклавирани во шума 
кога тие се приведуваат во култура на шума. 

Член 7 
Одредбите од овој закон се применуваат и на 

пасиштата и утрините во општествена сопственост 
што се наоѓаат во границите на пределите прогла-
сени за национални паркови, доколку со прописите 
за националните паркови не е поинаку определено. 

Член 8 
Одредбите од овој закон се применуваат и на 

пасиштата и утрините на земјиште прогласено за 
ерозивно подрачје, доколку со црописите за зашти-
та на земјиштето од ерозија и порои не е поинаку 
определено. 

Член 9 
Одредбите од овој закон не се применуваат на 

пасиштата и утрините во општествена сопственост 
енклавирани во шуми што се помали од 15 хек-
тари, како и на пасиштата и утрините во опште-
ствена сопственост енклавирани во преборни шуми 
или во делови од шуми во кои се вршат мелиора-
тивни мерки и мерки за обновување на шумата. 

П. ПАСИШТА И УТРИНИ ВО ОПШТЕСТВЕНА 
СОПСТВЕНОСТ 

Член 10 
Општинското собрание одлучува на која работ-

на организација од член 2 на овој закон ќ е vi го 
даде пасиштето на користење. 

Во актот за давање пасишта на користење, по-
крај другото, се наведува називот, видот на паси-
штето (летно или зимско) големината во хектари, 
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капацитетот според видот и бројот на грлата и гра-
ниците на пасиштата. 

Член 11 
Работната организација на која пасиштето и е 

дадено на користење е должна за секои започнати 
15.000 хектари пасишна површина да има најмалку 
по еден стручњак со висока или виша стручна под-
готовка од земјоделска или шумарска струка за 
дејноста одржување и унапредување на пасиштата. 

Член 12 
Работната организација на која пасиштето и е 

дадено на користење е должна пасиштето да го ко-
ристи според основниот план за користење на па-
сиштето (основен план). 

Член 13 
Основниот план го донесува работната органи-

зација на која пасиштето и е дадено на користење 
во срок од 6 месеци од денот на примањето на па-
сиштето на користење. 

Член 14 
Основниот план е долгорочен план, кој особено 

содржи: 
— податоци за природните и економските ус-

лови на производството; 
— податоци за дотогашниот начин на користе-

ње на пасиштето на дотогашното производство; 
— податоци за капацитетите на пасиштето из-

разени во површини и катастарски класи, како и 
во приносот на добиточна храна и бројот на доби-
токот кој може да се напасува на пасиштето; 

— мерки и средства за зголемување приносите 
на пасиштето, за уредување на објектите за снаб-
дување со вода за пиење, за заштита на пасиштето 
од ерозија и за рационално искористување на па-
сишниот капацитет со динамика и износи на сред-
ствата потребни за спроведување на овие мерки; 

— податоци за користење на поилата; 
— начин на користење на пасиштето (напасу-

вање, сеидба и сл.), како и срокови за почетокот и 
завршувањето на напасувањето; 

— економскиот ефект од планираното производ-
ство. 

Член 15 
Работната организација на која пасиштето и е 

дадено на користење, ако нема доволно сопствен 
добиток за рационално искористување на тоа па-
сиште, е должна да им овозможи на други работни 
организации и граѓани нивниот добиток да се напа-
сува на одвишокот од пасиштето до границите на 
неговиот капацитет под еднакви услови. 

За напасување на добиток од став 1 на овој 
закон работната организација на која пасиштето и 
е дадено на користење склучува договор со имате-
лот на добитокот. Договорот се склучува најмалку 
на 5 години. 

Во случај на одземање на пасиштето од органи-
зацијата на која и е дадено на користење во смисла 
на член 24 од овој закон, правата и обврските на 
трети лица од договорот од претходниот став оста-
нуваат во сила. ^ 
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Член 16 
За напасување на добиток организациите и гра-

ѓаните плаќаат надоместок. 
Висината на надоместокот се утврдува со дого-

вор од претходниот член. 

Член 17 
Две или повеќе организации што користат по-

веќе пасишта кои претставуваат територијална це-
лина, споразумно ќе определат една од нив да склу-
чува договори со имателите на добиток според член 
15 и 16 од овој закон и да го наплатува надоместо-
кот за напасување на нивниот добиток. 

Член 18 
Пропишувањето на мерки за непосредна оп-

штествена контрола на висината на надоместокот 
е во надлежност на Републиката. 

Член 19 
За одржување и унапредување на пасиштата, 

работната организација на која пасиштето и е да-
дено на користење е должна да употреби најмалку 
ВО% од остварениот надоместок од член 16 став 1 
на овој закон. 

Член 20 
Работната организација на која пасиштето и е 

дадено на користење е должна да издвојува сред-
ства за примена на мерките за унапредување на 
пасиштето, предвидени со основниот план, сраз-
мерно на бројот на својот добиток што на тоа паси-
ште го напасува. 

Издвојувањето на средствата од претходниот 
став се врши најмалку во висина од 80% од просеч-
ниот износ на надоместокот по едно грло добиток 
што се остварува за соодветниот бонитет на под-
чјето на општината. Просечниот износ на надомес-
токот го утврдува општинскиот орган на управата 
надлежен за земјоделство. 

Член 21 
Средствата од член 16 став 1 и член 20 на овој 

закон книговодствено се искажуваат посебно. 

Член 22 
Ако на пасиштето има природно поило за поење 

на добиток, работната организација на која паси-
штето и е дадено на користење е должна да им доз-
воли, без надоместок, напојување на добиток на 
други организации и граѓани кои немаат поило за 
својот добиток, а под услов добитокот да не е за-
болен од добиточни заразни болести. 

Член 23 
Местата за одмор и престој на добитокот во 

пасиштата, како и местата за премин на добитокот 
до пасиштата и поилото може да ги определи оп-
штинскиот орган на управата надлежен за земјо-
делството. 

Член 24 
Пасиштето АЛ И неговиот дел се одзема од орга-

низацијата на која пасиштето и е дадено на кори-
стење ако: 

1. не го примени пропишаниот минимум агро-
технички мерки или одделни агротехнички или 
агромелиоративни мерки во определениот срок 
(член 5); 

2. пасиштето го приведе во друга култура без 
согласност од општинското собрание или не го пре-
веде во Друга култура во случај кога општинското 
собрание дало согласност (член 6); 

3. не ги исполнува условите од член 11 од овој 
закон; 

4. не донесе основен план во рокот утврден во 
член 13 односно член 37 од овој закон; 

5. не ги применува мерките предвидени со ос-
новниот план односно не се придржува за начинот 
на користење на пасиштето утврден со основниот 
план (член 14); 

6. на одвишокот од пасиштето не овозможи на-
пасување на добиток во смисла на одредбата од 
член 15 на овој закон; 

7. средствата од остварениот надоместок ги 
употреби спротивно на член 19 од овој закон; 

8. не издвои средства за примена на мерките за 
унапредување на пасиштата предвидени во основ-
ниот план (член 20). 

Решението за одземање на пасиштето општин-
ското собрание го донесува според член 15 став 3 
и 4 од Основниот закон за искористување на земјо-
делското земјиште. 

Член 25 
За искористување, одржување и унапредување 

на пасиштата што не се дадени на користење на 
работни организации се грижи општинскиот орган 
на управата надлежен за земјоделството. 

Член 26 
Општинското собрание ќе го определи органот 

што ќе се грижи за искористување, одржување и 
унапредување на утрините. 

Границите на утрините од претходниот став ги 
утврдува општинското собрание. 

Член 27 
За работите од член 25 и член 26 став 1 од овој 

закон општинското собрание може да ја овласти 
месната заедница. 

Член 28 
Одредбите од член 11, 12, 13, 14, 16, 19, 22 и 23 

од овој закон се применуваат и на пасиштата и 
утрините од член 25 и 26 од овој закон, а одред-
бите од член 24 се применуваат и на утрините што 
се дадени на користење на работни организации. 

Член 29 
Работните организации и граѓаните што се здо-

биле со право на напасување на добиток на пасиш-
та односно утрини не можат тоа право да го отста-
пуваат на друго лице. 

Одредбата од претходниот став не се однесува 
на работните организации кога правото за напа-
сување на добиток го пренесуваат на лице со кое 
имаат склучено договор за кооперација. 

Ш. ПАСИШТА И УТРИНИ НА КОИ ПОСТОИ 
ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ 

Член 30 
Сопственикот односно корисникот на пасиште-

тето односно утрината на која постои право на соп-
ственост е должен пасиштето односно утрината да 
ги користи на начин кој најмногу одговара на при-
родните и други услови на подрачјето. 
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Член 31 
Надзор над спроведувањето одредбите на овој 

закон и прописите донесени врз основа на него 
врши општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на земјоделската инспекција. 

Член 32 
Ако општинскиот орган на управата надлежен 

за работите на земјоделската инспекција не из-
врши некоја од работите од својата надлежност, 
таа работа ќе ја изврши републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на земјоделската 
инспекција на товар на општината чиј орган бил 
должен таа работа да ја изврши. 

Член 33 
Овластувањата и должностите на земјоделските 

инспектори, утврдени во Основниот закон за иско-
ристување на земјоделското земјиште, ги имаат зем-
јоделските инспектори и во вршењето надзор над 
извршувањето на одредбите од овој закон и про-
писите донесени врз основа на него. 

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 34 

Со парична казна од 2.000 — 20.000 динари ќе 
се казни за стопански престап работната организа-
ција: 

1. која пасиштето односно утрината ќе ја при-
веде во друга култура спротивно на одредбата од 
член 6 од овој закон; 

2. која во определениот срок не донесе основен 
план (член 13 и член 37 од овој закон); 

3. која за напасување на добиток не склучи 
договор од член 15 став 2; 

4. која не издвои средства сходно на член 20 
од овој закон. 

За стопански престап од претходниот став ќе 
се казни со парична казна од 200—800 динари и 
одговорното лице во работната организација. 

Член 35 
Со парична казна од 200—4.000 динари ќе се 

казни за прекршок работната организација или 
друго правно лице: 

1. кое нема соодветен број на стручњаци од член 
11 од овој закон; 

2. кое средствата од надоместокот ги употреби 
спротивно на член 19 од овој закон; 

3. кое не ќе дозволи напојување на добиток на 
поило во смисла на член 22 од овој закон; 

4. кое го спречува преминот, одморот и престо-
јот на добитокот на местата што ги определил ор-
ганот од член 23 од овој закон; 

5. кое ќе постапи спротивно на член 29 од овој 
закон; 

6. кое својот добиток неовластено го напасува 
на пасиште односно утрина во општествената соп-
ственост. 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 400 динари и одговорното лице 
во работна организација или друго правно лице. 

Член 36 
Со парична казна од 100—500 динари за прекр-

шок ќе се казни граѓанин: 

1. кој својот добиток неовластено го напасува 
на пасиште односно утрина во општествена соп-
ственост; 

2. кој постапи спротивно на одредбата од член 
29 од овој закон. 

Ако прекршокот од став 1 точка 2 од овој 
член е сторен заради здобивање со материјална 
корист, може Јца се изрече парична казна од 
200—2.000 динари. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 37 
Работните организации на кои, до денот на вле-

гувањето во сила на овој закон, им се дадени па-
сишта односно утрини во општествена сопственост 
на трајно користење се должни, најдоцна до 31 
декември 1967 година да се сообразат со одредбите 
на овој закон. 

По истекот на рокот од претходниот став пре-
стануваат да Еажат договорите за напасување добиток 
што се склучени до денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

Член 38 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за искористување на пасиш-
тата („Службен весник на НРМ" бр. 20/60 и „Служ-
бен весник на СРМ" бр. 16/65) и Правилникот за 
изработка на основните планови за искористување 
на пасиштата („Службен весник на СРМ" бр. 
37/63). 

Член 39 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

264. " 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАВРШ-
НАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за завршната сметка 
за извршување на Републичкиот буџет за 1966 го-
дина, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 13 јуни 1967 година и на 
седницата на Организационо-политичкиот собор од-
ржана на 5 јули 1967 година. 

У. бр. 01-45/67 Претседател 
5 јули 1967 година на Собранието на СРМ, 

Скопје М!ито Хаџи Василев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА 

I. ОПШТ ДЕЛ 

Член 1 
Остварените приходи и извршениот распоред на 

приходите по Републичкиот буџет за 1966 година, 
изнесуваат: 
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289.727.689,49 динари 

288.868.130,39 

вкупен износ на остварените 
приходи според билансот 
на буџетот 
вкупен износ на извршениот 
распоред на приходите 
според биланост на 

буџетот 
разлика помеѓу вкупно 
остварените приходи и 
вкупно извршениот распоред 
на приходите според 
билансот на буџетот 
Вкупно остварен вишок 
на приходи 

Член 2 
Вишокот на приходите во износ од 859.559,10 

динари се внесува во Резервниот ф о н д на Соција-
листичка Република Македонија . 

859.559,10 

859.559,10 

Ч л е н 3 
Прегледот на извршувањето на билансниот дел 

на буџетот е составен дел на овој закон. 

И. П О С Е Б Е Н ДЕЛ 

Ч л е н 4 
Предвидениот и извршениот распоред на при-

ходите и с к а ж а н во посебниот дел на завршната 
сметка за и з в р ш у в а њ е на Републичкиот буџет за 
1966 година, е составен дел на овој закон и ќ е се 
објави во „Службен весник на Социјалистичка Р е -
публика Македонија" . 

Ч л е н 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
ци јалистичка Република Македонија" . 
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И 111 

112 

12 

21 

63 

83 

712 

ПРЕГЛЕД НА И З В Р Ш У В А Њ Е Т О Н А Б И Л А Н С Н И О Т ДЕЛ Н А Б У Џ Е Т О Т 
И П Р И Х О Д И ВО Б И Л А Н С О Т Н А Б У Џ Е Т О Т 

ВИД Н л ПРИХОДИ 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Предвидено 
според 

буџетот 

Предвидено 
според ребалан-
сот на буџетот и 
дополнителните 

измени 

ВИД 1. ПРИДОНЕСИ 
Придонес од личниот доход 
од работен однос во стопанството 001 
Придонес од личниот доход 
од работен однос вон 
стопанството 022 
Придонес од личниот доход 
од земјоделска дејност 003 
ВКУПНО ВИД 1. ПРИДОНЕСИ 
(001—003) 012 

ВИД 2. ДАНОЦИ 
Данок на промет на стоки 
на мало 
Учество во сојузниот данок 
на промет на стоки на мало 015 
ВКУПНО ВИД 2 ДАНОЦИ (015) 023 
ВИД 6. ПРИХОДИ ОД 
ОРГАНИ И ДРУГИ Р А З Н И 
ПРИХОДИ 
Други приходи 038 
В К У П Н О ВИД 6 П Р И Х О Д И 
НА ОРГАНИ И ДРУГИ 
Р А З Н И П Р И Х О Д И (038) 039 
ВИД 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ 
СРЕДСТВА 
Општи дополнителни средства: 
— Општи дополнителни 
средства во определен износ 041 
В К У П Н О ВИД 7. ДОПОЛНИ-
ТЕЛНИ СРЕДСТВА 4 
(040 до 043) 044 
ВИД 8. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 
Враќање во врска со 
исплатите извршени во 
поранешните години 047 
В К У П Н О П Р И Х О Д И НА 
Р Е П У Б Л И Ч К И О Т Б У Џ Е Т З А 
РАСПОРЕД (ВИДОВИ 1 до 9) 051 

26.450.000,00 26.450.000,00 

13.040.000,00 13.040.000,00 

11.000.000,00 11.000.000,00 

50.490.000,00 50.490.000,00 

59.000.000,00 59.000.000,00 
59.000.000,00 59.000.000,00 

650.000,00 650.000,00 

650.000,00 650.000,00 

183.650.000,00 183.650.000,00 

183.660.000,00183.650.000,00 

300.000,00 300.000,00 

294.090,000,00294.090.000,00 

О
ст

ва
ре

но
 

28.909.177,17 

11.865.911,72 

11.157.510,76 

51.932.599,65 

53.059.277,23 
53.095.277,23 

329.702,65 

329.702,65 

183.650.000,00 

183.650.000,00 

756.109,96 

289.727.689,49 
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РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 

Ре
де

н 
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ој
 

Предвидено 
според 
буџетот 

Предвидено 
според реба-

лансот на буџе-
тот и дополни-

телните измени И
зв

рш
ен

о 

01—1 

01—2 

01—2—1 
01—2—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 
01—ДЕЈНОСТ УЧИЛИШТЕ 

Средства распоредени во 
процент од сите или од 
одделни приходи 052 
Средства распоредени во 
определен износ 
За редовна дејност 05Ѕ 
За посебни намени (освен 
за инвестиции) 054 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 
01 (052—054) 055 

39.1Ѕ0.000,00 39.130.000,00 

20.000,00 20.000,00 

39.150.000,00 39.150.000,00 

02—1 

02—2 

02—2—1 
02—2—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 02. НАУЧНА 
И КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА 
ДЕЈНОСТ 

Средства распоредени во 
процент од сите или од 
одделни приходи 
Средства распоредени во 
определен износ: 
За редовна дејност 
За посебни намени 
ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 
02 (056 до 058) 

03—2 

03—2—1 
03—2—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 03. 
СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ 

Средства распоредени во 
определен износ: 060 
За редовна дејност 061 
За посебни намени 062 
ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 
03 (060 до 062) 063 

04—2 

04—2—1 
04—2—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 04. 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Средства распоредени во 
определен износ 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 
04 (064—066) 

05—1 

ОСНОВНА НАМЕНА 05— 
КОМУНАЛНА ДЕЈНОСТ 

Средства распоредени во 
процент од сите или од 
одделни приходи 

ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 
05— (068 до 070) 

064 
065 
066 

067 

068 

071 

2.844.000,00 2.844.000,00 

2.844.000,00 2.844.000,00 

4.000.000,00 4.000.000,00 

4.000.000,00 4.000.000,00 

38.218.345,64 

20.000,00 

38.233.345,64 

056 13.619.000,00 13.619.000,00 13.311,597,70 

057 10.121.200,00 10.121.200,00 10.121.200,00 
058 1.678.400,00 1.678.400,00 1.609.100,14 

059 25.418.600,00 25.418.600,00 25.041.897,84 

3.891.000,00 3.956.288.00 3.956.288,00 
4.491.000,00 4.491.000,00 4.144.932,67 

8.382.000,00 8.447.288,00 8.101.220,67 

2.834.960,10 

2.834.960,10 

3.907.656,94 

3.907.656,94 
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06—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 06— 
Р А Б О Т А НА Д Р Ж А В Н И Т Е 
ОРГАНИ 

Средства распоредени во 
определен износ: 072 

06—2—1 За редовна дејност 073 
06—2—2 З а посебни намени 074 

ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 
06 (072 до 074) 075 

09—2 

10—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 09—ОПШТИ 
ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
НА ПОТЕСНИТЕ ОПШТЕСТВЕНО 
П О Л И Т И Ч К И З А Е Д Н И Ц И 

Средства распоредени во 
определен износ 083 
В К У П Н О ОСНОВНАТА НАМЕНА 
09 (082 до 083) 084 

ОСНОВНА НАМЕНА 10— 
НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ 
СРЕДСТВА НА ПОТЕСНИТЕ 
ОПШТЕСТВЕН О - П О Л И Т И Ч К И 
ЗАЕДНИЦИ 

Средства распоредени во 
определен износ 086 

ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 
10— (085 до 086) 087 

ОСНОВНА НАМЕНА 12 
ДЕЈНОСТИ НА ОПШТЕСТВЕНО-
П О Л И Т И Ч К И О Р Г А Н И З А Ц И И 
И З Д Р У Ж Е Н И Ј А НА ГРАЃАНИ 

12—1 12 -1—1 Средства распоредени во 
процент од сите или од 
одделни приходи 

12—1—2 Средства распоредени во 
определен износ 

В К У П Н О ОСНОВНАТА НАМЕНА 
12 (091—092) 

1 3 - 1 

ОСНОВНА НАМЕНА 13— 
НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

Средства распоредени во 
процент од сите или од 
одделни приходи 

ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 
13. (094 до 096) 

14—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 14. И Н Т Е Р -
ВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 

Средства распоредени во 
определен износ 

В К У П Н О ОСНОВНАТА НАМЕНА 
14 (098 до 099) 

091 

092 

093 

094 

097 

099 

100 

67.750.700,00 67.478.315.00 
13.283.500,00 13.552.300,00 

81.034.200,00 81.030.615,00 

103.292.000,00103.292.000,00 

103.292.000,00103.292.000,00 

2.000.000,00 2.000.000,00 

2.000.000,00 2.000.000,00 

9.677.000,00 9.677.000,00 

2.000.000,00 2.000.000,10 

11.677.000,00 11.677.000,00 

6.700.000,00 6.700.000,00 

6.700.000,00 6.700.000,00 

700.000,00 770.000,00 

700.000,00 770.000,00 

67.347.714,35 
12.475.575,00 

79.850.471,30 

103.292.000,00 

103.292.000,00 

2.000.000,00 

2.000.000,00 

9.458.720,99 

2.000,000,00 

11.458.720,99 

6.537.108,33 

6.537.108,33 

730.681,74 

730.681,74 



24 јули 1967 Bp. 27 - Стр. 553 

7—2—2 

18—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 15— 
ИЗДВОЈУВАЊЕ ВО РЕЗЕРВНИОТ 
ФОНД И ЗА ПОСЕБНАТА 
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 
Средства распоредени во 
процент од сите или од 
одделни приходи 
ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 
15 (101 до 102) 

102 1.888.000,00 1.888.000,00 1.838.795,80 

103 1.888.000,00 1.888.000,00 1.838.795,80 

ОСНОВНА НАМЕНА 16— 
БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД 
ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ 
Средства распоредени во 
определен износ 
ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 
16 (104) 

104 1.334.200,00 1.058.087,89 

104 1.334.200,00 1.058.087,89 

ОСНОВНА НАМЕНА 17— 
ИНВЕСТИЦИИ ВО 
СТОПАНСТВОТО 
Средства распоредени во 
определен износ за отплатата 
на ануитети и обврски од 
поранешните години 
ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 
17 (105 до 106) 

106 1.670.000,00 1.670.000,00 

107 1.670.000,00 1.670.000,00 
ОСНОВНА НАМЕНА 18. 
НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ 
(ТЕКУШТА БУЏЕТСКА 
РЕЗЕРВА) 
Средства распоредени во 
определен износ 
ВКУПНО ОСНОВНАТА НАМЕНА 
18 (108) 

108 4.000.000,00 4.144.409,11 

108 4.000.000,00 4.144.409,11 
ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И 
НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ 
(ОСНОВНИТЕ НАМЕНИ 01—19) 

840.255,45 

840.255,45 

304.023,72 

304.023,72 

110 294.090.000,00 294.090.000,00 

3.891.991,78 

3.891.991,78 

288.868.130,39 

П Р Е Г Л Е Д 

на извршениот распоред на приходите во процент од одделни приходи 
по Републичкиот буџет за 1966 година 

^ НАЗИВ НА ФОНДОТ 
ч: (U Рн 

1 2 

% на 
учество според 

буџетот 

3 

Предвидено 
според 
буџетот 

4 ' 

Предвидено 
според реба-

лансот на 
буџетот 

5 

о к V 
В Рч д со 
ѕ 
6 

I. ИЗДВОЈУВАЊЕ 
1 Резервен фонд на СР Македонија 1,00% 1.888.000,00 1.888.000,00 1.838.795,80 

П. ИЗДВОЈУВАЊЕ 
1 Републички општествен фонд за финанси-

рање на образованието 20,93% 39.130.000,00 39.130.000,00 38.218.345,64 
2 Републички фонд за унапредување на 

културните дејности 0,82% 1.538.000,00 1.538.000,00 1.497.326,49 
3 Републички фонд за научно-истражувачка 

работа 3,27% 6.111.000.00 6.111.000,00 5.971.045,88 
4 Републички фонд за унапредување 

1,18% издавачката дејност 1,18% 2.200.000,00 2.200.000,00 2.154.689,34 
5 Републички фонд за кредитирање и 

стипендирање на студентите 0,80% 1.500.000,00 1.500.000,00 1.460.806,33 
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1 2 3 4 5 6 

6 Републички фонд за награди „11 октомври" 0,04% 70.000,00 70.000,00 73.040,32 
7 Фонд за помагање на републич. општ. opr. аде% 9.677.000,00 9.677.000,00 9.458.720.99 
8 Републички фонд за нестопан. инвестиции 3,58% 6.700.000,00 6.700.000,00 6.537.108,33 
9 Републички фонд за истражувачки работи 

во рударството 1,18% 2.200.000,00 2.200.000,00 2.154.689,34 
10 Републички фонд за патишта 2,14% 4.000.000,00 4.000.000,00 3.907.656,94 

ВКУПНО РАСПОРЕДЕНО ВО ПРОЦЕНТ ОД 
ОДДЕЛНИ ПРИХОДИ 39,12% 75.014.000,00 75.014.000,00 73.272.225,40 

Вкупните приходи на Републичкиот 
буџет за распоред во посебниот 
дел на буџетот изнесуваат: 

- Предвидено според буџетот Дин. 219.076.000,00 
- Предвидено според ребалан-

сот на буџетот и дополни-
телните измени „ 219.076.000,00 

- Извршено „ 215.595.904,99 

265. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

САНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА 
Се прогласува Законот за санитарната инспек-

ција, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Организа-
ционо-политичкиот собор одржана на 5 јули 1967 
година и на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 7 јули 1967 година. 

У. бр. 01-39/67 
7 јули 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА САНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Службата на санитарен надзор ја вршат оп-

штинската санитарна инспекција и Републичкиот 
санитарен инспекторат. 

Член 2 
Републичкиот санитарен инспекторат е во сос-

тав на Републичкиот секретаријат за народно здрав-
је и социјална политика. 

Со работата на Републичкиот санитарен инспек-
торат раководи главниот републички санитарен ин-
спектор. 

Член 3 
Работите на санитарен надзор од надлежноста 

на општинската санитарна инспекција ги вршат 
општинските санитарни инспектори. 

Работите на санитарен надзор од надлежноста 
на Републичкиот санитарен инспекторат ги вршат 
главниот републички санитарен инспектор и ре-
публичките санитарни инспектори. 

Определени работи на санитарен надзор можат 
да ги вршат и други стручни лица што ќе ги овлас-
ти раководителот на општинската санитарна ин-
спекција односно главниот републички санитарен 
инспектор. 

Член 4 
За раководител на општинската санитарна ин-

спекција може да се назначи лице кое има завр-
шено медицински факултет и пропишан лекарски 
стаж. 

За општински санитарен инспектор може да се 
назначи лице кое има завршено Медицински фа -
култет и пропишан лекарски стаж или Виша меди-
цинска школа отсек за санитарни техничари и на ј -
малу две години поминати на работа во струката 
или средна медицинска школа отсек за санитарни 
техничари и на ј малу четири години поминати на 
работа во струката. 

За главен републички санитарен инспектор мо-
ж е да се назначи лице со завршен медицински 
факултет и соодветна специјализација од областа 
на превентивната медицина. 

За републички санитарен инспектор може да се 
назначи лице со завршен медицински односно ф а р -
мацеутски факултет и соодветна специјализација 
од областа во која се врши надзорот или лице со 
завршен технички факултет и соодветна диферен-
ц и р а н о ^ (санитарен инженер). 

Член 5 
Определени работи на санитарен надзор можат 

да вршат и лица кои имаат висока стручна спрема 
(медицина, фармација, физика, хемија, ветерина, 
право и др.). 

Член 6 
Се овластува републичкиот секретар за народ-

но здравје и социјална политика да пропише, која 
специјализација односно диференцирано^ се смета 
за соодветна во смисла на член 4 од овој закон. 

Член 7 
Затечените санитарни инспектори што не ги 

исполнуваат условите пропишани со овој закон мо-
жат да останат на работното место инспектор до 
31 декември 1970 година. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 
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266. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕК-

ЦИЈАТА НА ПАРНИ КОТЛИ 

Се прогласува Законот за инспекцијата на пар-
ни котли, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Организации -
оно-политичкиот собор одржана на 5 јули 1967 го-
дина и на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 7 јули 1967 година. 

У. бр. 01-38/67 
7 јули 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ПАРНИ КОТЛИ 

Член 1 
Надзор над извршувањето на законите и дру-

гите прописи и над примената на пропишаните 
нормативи и стандарди за изработка, изградба, тех-
ничка исправност и сигурност на парните котли, 
инсталации, садови и постројки под притисок врши 
Републичкиот инспекторат на парни котли. 

Републичкиот инспекторат за парни котли е 
во состав на Републичкиот секретаријат за индус-
трија и трговија и со него раководи главен инспек-
тор за парни котли. 

Член 2 
Републичкиот инспекторат за парни котли над-

зорот од претходниот член го врши к а ј инвести-
торите и корисниците на парни котли, инсталации, 
садови и постројки под притисок како и ка ј изве-
дувачите на монтажата на парни котли, садови и 
постројки под притисок. 

Инвеститорите, корисниците и изведувачите од 
претходниот став се должни да располагаат со по-
датоци за техничките карактеристики на парните 
котли, инсталациите, садовите и постројките под 
притисок и во сроковите определени со техничките 
прописи и нормативи да вршат контрола на нивна-
та исправност, како и да преземаат мерки за нив-
ното одржување. 

Констатациите и наодите од извршената кон-
трола и преземените мерки се воведуваат во посеб-
на книга (контролна книга) на работната органи-
зација. 

Член 3 
Работите од делокругот на Републичкиот ин-

спекторат за парни котли ги вршат инспектори за 
парни котли (инспектори). 

Работите на надзорот инспекторите ти вршат 
самостојно и донесуваат решенија и преземаат мер-
ки предвидени со постојните прописи. џ 

Член 4 
За инспектор може да се назначи лице со соод-

ветна висока стручна подготовка и најмалку пет 
години поминати на работа во струката. 

Се овластува републичкиот секретар за индус-
т р и ј а и трговија да утврди која стручна подго-
товка се смета за соодветна во смисла на претход-
ниот став. 

Член 5 
Својството на инспектор при вршењето на над-

зорот инспекторите го докажуваат со посебна ле-
гитимација. 

Легитимацијата на инспекторите ја издава ре-
публичкиот секретар за индустрија и трговија. 

Член 6 
Работните и другите организации и органи, други 

правни лица и граѓаните се должни во секое време 
да им овозможат на инспекторите вршење на над-
зорот и да им даваат потребни обавестувања и по-
датоци во врска со надзорот. 

Член 7 
Ако при вршење на надзорот инспекторот 

утврди дека лицата од претходниот член не се при-
држуваат кон законите и другите прописи за из-
градба на парни котли, садови и постројки под 
притисок, ќе нареди управна мерка предвидена со 
Основниот закон за изградба на инвестициони об-
јекти. 

Ако инспекторот утврди повреда на прописите 
за техничката исправност и сигурност при експло-
атацијата на парните котли, инсталациите, садови-
те и постројките под притисок, како и ако утврди 
дека работните организации не располагаат со по-
датоци за техничките карактеристики, не вршат 
контрола или наодите не ги внесуваат во контрол-
ната книга во смисла на член 2 став - 2 од овој за-
кон записнички ќе ги констатира најдените недо-
статоци и неправилности и со решение ќе нареди 
тие да се отклонат во срокот што ќе го определи. 

По извршениот преглед за утврдената состојба 
и преземените мерки инспекторот ќе го извести нај-
високиот орган на управување на организацијата 
во која вршел инспекција. 

Ако при вршењето на инспекцијата инспекто-
рот најде дека е сторен прекршок, стопански пре-
стап или кривично дело, е должен да поднесе ба-
рање за поведување постапка заради прекршок 
односно пријава за поведување постапка заради сто-
пански престап или кривично дело. 

Член 8 
Ако утврдените недостатоци и неправилности 

од став 2 на претходниот член влијаат на безбед-
носта на луѓето и имотот инспекторот ќе ја забрани 
натамошната употреба на парните котли, инстала-
ции, садови и постројки под притисок. 

Жалбата против решението на инспекторот до-
несено во смисла на претходниот став не го одлага 
неговото извршување. 

Член 9 
Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни 

за прекршок работна организација или друго прав-
но лице што не ќе постапи по решението на инспек-
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торот (член 7 став 2) или го спречи инспекторот во 
вршење на надзорот односно не му ги даде бараните 
обавестувања и податоци (член 6). 

За дејствија од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 200 динари и одговорното ли-
це во работна организација или во друго правно 
лице. 

Член 10 
Со парична казна до 200 динари ќе се казни 

за прекршок и граѓанин што ќе стори прекршок 
од претходниот член. 

Член 11 
Инспекторот што не ги исполнува условите 

од член 4 од овој закон може да остане на тоа 
работно место најдоцна до 31 декември 1970 го-
дина. 

Член 12 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

267. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ГРАДЕЖНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Се прогласува Законот за градежната инспек-
ција, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Организа-
ционо-политичкиот собор одржана на 5 јули 1967 
година и на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 7 јуда 1967 година. 

У. бр.01-37/67 
7 јули 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ГРАДЕЖНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Надзор над извршувањето на законите и дру-

гите прописи и над примената на пропишаните нор-
мативи и стандарди за изградбата на градежни об-
јекти односно изведувањето на градежни работи и 
квалитетот на материјалот што се уградува врши 
градежната инспекција. 

Член 2 
Работите од претходниот член градежната ин-

спекција ги врши ка ј инвеститорите и изведувачите 
на градежни објекти и работи к а ј организациите 
односно граѓаните што изработуваат инвестициона 
техничка документација за градежни објекти и ра-
боти како и к а ј сите организации и лица што се 
должни во својата работа да се придржуваат кон 
соодветните закони и прописи. 

Член 3 
Работите на градежната инспекција ги вршат оп-

штинските органи надлежни за работите на гра-
дежната инспекција (општински органи на градеж-
ната инспекција) и Републичкиот градежен инс-
пекторат. 

Републичкиот градежен инспекторат е во со-
став на Републичкиот секретаријат за индустрија 
и трговија и со него раководи главен градежен ин-
спектор. 

Член 4 
Општинските органи на градежната инспекција 

ги вршат сите работи од областа на градежната ин-
спекција, освен работите што со овој закон се ста-
вени во надлежност на Републичкиот градежен ин-
спекторат. 

Член 5 
Републичкиот градежен инспекторат ги врши 

работите од градежната инспекција на градежните 
објекти и работи за кои издал одобрение за изград-
ба (градежна дозвола) Републичкиот секретаријат 
за индустрија и трговија. 

Член 6 
Работите од делокругот на општинските органи 

на градежната инспекција и на Републичкиот гра-
дежен инспекторат ги вршат градежни инспектори 
(инспектори). 

Работите на надзорот инспекторите ги вршат 
самостојно и донесуваат решенија и преземаат мер-
ки предвидени со постојните прописи. 

Член 7 
За општински инспектор може да се назначи 

лице со соодветна висока или виша стручна подго-
товка и најмалку три години поминати на работа 
во струката. По исклучок, за инспектор може да се 
назначи и лице со средна стручна подготовка и нај-
малку пет години поминати на работа во струката. 

За републички инспектор може да се назначи 
лице со соодветна висока стручна подготовка и 
најмалку пет години поминати на работа во стру-
ката. 

Се овластува републичкиот секретар за инду-
стрија и трговија да утврди која стручна подготов-
ка се смета за соодветна во смисла на овој член. 

Член 8 
Својството на инспектор при вршењето на над-

зорот инспекторите го докажуваат со посебна леги-
тимација. 

На општинските инспектори легитимација им 
издава органот овластен од општинското собрание, 
а на републичките инспектори републичкиот се-
кретар за индустрија и трговија. 

Образецот на легитимацијата го пропишува ре-
публичкиот секретар за индустрија и трговија. 

Член 9 
Инвеститорите, работните организации и дру-

гите лица се должни во секое време да им овоз-
можат на инспекторите вршење на надзорот и да 
им даваат потребни обавестувања и податоци во 
врска со надзорот. 
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Член 10 
Ако при вршењето на надзорот утврди дека 

лицата од претходниот член не с е придржуваат 
кон законите и другите прописи за изградба на гра-
дежни објекти односно за изведување на градежни 
работи, инспекторот записнички ќе ги констатира 
најдените неправилности и со решение ќе нареди 
управна мерка предвидена со Основниот закон за 
изградба на инвестициони објекти. 

По извршениот преглед за утврдената состојба 
и преземените мерки инспекторот ќе го извести нај-
високиот орган на управување на организацијата 
во која вршел инспекција. 

Ако при вршењето на инспекцијата инспекто-
рот најде дека е сторен прекршок, стопански пре-
стап или кривично дело, е должен да поднесе ба-
рање за поведување постапка заради прекршок 
односно пријава за поведување постапка заради 
стопански престап или кривично дело. 

. Член 11 
Републичкиот градежен инспекторат врши над-

зор над работата на општинските органи на гра-
дежната инспекција и им укажува стручна помош 

Републичкиот градежен инспекторат може да 
бара од општинските органи на градежната инспек-
ција извештај за нивната работа, податоци потреб-
ни за вршење на инспекциските работи, како и да 
им довери извршување на определена инспекциска 
работа од својата надлежност од надоместување на 
трошоците. 

Органот од кој е барано извршувањето на ра-
ботата е должен да постапи по барањето и дадените 
упатства и да поднесе извештај за нејзиното извр-
шување. 

Член 12 
Републичкиот градежен инспекторат може не-

посредно да ги врши работите од надлежноста на 
општинскиот орган на градежната инспекција ако 
утврди дека: 

1. општинскиот орган не ги врши инспекци-
ските работи за кои е надлежен или во вршењето 
на тие работи постојат битни недостатоци; 

2. во итни случаи, поради одлагање, може да 
настане опасност по животот и безбедноста на лу-
ѓето и имотот. 

Трошоците во врска со вршењето на работите 
од точка 1 на претходниот став паѓаат на товар 
на соодветната општина. 

За преземање на работите од став 1 на овој 
член, Републичкиот градежен инспекторат ќе го 
извести општинското собрание и ќе го повика оп-
штинскиот орган на градежната инспекција да при-
суствува при вршењето на инспекцијата. 

Член 13 
Републички инспектор што не ги исполнува 

условите од член 7 од овој закон може да остане 
на тоа работно место најдоцна до 31 декември 1970 
година. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

268. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Се прогласува Законот за електроенергетската 
инспекција, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Организа-
ционо-политичкиот собор одржана на 5 јули 1967 
година и на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 7 јули 1967 година. 

У. бр. 01-36/67 
7 јули 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ЕЛТРОЕНЕРГЕТСКАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
Надзор над извршувањето на законите и дру-

гите прописи и над примената на пропишаните 
нормативи и стандарди за изработка, изградба, тех-
ничка исправност и сигурност на електроенергет-
ските, електричните и електромашинските построј-
ки, уреди и инсталации врши електроенергетската 
инспекција. 

Член 2 
Работите од претходниот член електроенергет-

ската инспекција ги врши к а ј производителите и 
корисниците на електричната енергија, к а ј работ-
ните организации што се занимаваат со пренесу-
вање и дистрибуција на електрична енергија, како 
и к а ј производителите, инвеститорите, изведувачите 
и корисниците на електроенергетските, електрич-
ните и електромашинските постројки, уреди и ин-
сталации. 

Работните организации од претходниот став се 
должни да располагаат со податоци за техничките 
карактеристики на електроенергетските, електрич-
ните и електромашинските постројки и уреди, и во 
сроковите определени со техничките прописи и нор-
мативи, да вршат контрола на нивната исправност 
и сигурност, како и да преземаат мерки за нивното 
одржување. 

Констатациите и наводите од извршената кон-
трола и преземените мерки се воведуваат во посеб-
на книга (контролна книга) на работната организа-
ција. 

Член 3 
Работите на електроенергетската инспекција ги 

вршат општинските органи надлежни за работите 
на електроенергетската инспекција (општински ор-
гани на електроенергетската инспекција) и Репуб-
личкиот електроенергетски инспекторат. 

Републичкиот електроенергетски инспекторат 
е во состав на Републичкиот секретаријат за инду-
стрија и трговија и со него раководи главен елек-
троенергетски инспектор. 
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Член 4 
Општинските органи на електроенергетската 

инспекција ги вршат сите работи од областа нг. 
електроенергетската инспекција, освен работите што 
со овој закон се ставени во надлежност на Репуб-
личкиот електроенергетски инспекторат. 

Член 5 
Републичкиот електроенергетски инспекторат ги 

врши работите на електроенергетската инспекција 
на електроенергетските постројки со снага над 
10 MW и на електродистрибутивните постројки со 
напон над 35 KV. 

Член 6 
Работите од делокругот на општинските органи 

на електроенергетската инспекција и на Републич-
киот електроенергетски инспекторат ги вршат елек-
троенергетски инспектори (инспектори). 

Работите на надзорот инспекторите ги вршат 
самостојно и без посебно овластување, донесуваат 
решенија и преземаат мерки предвидени со постој-
ните прописи. 

Член 7 
За општински инспектор може да се назначи 

лице со соодветна висока или виша стручна под-
готовка и најмалку три години поминати на работа 
во струката. По исклучок, за инспектор може да се 
назначи и лице со средна стручна подготовка и 
најмалку пет години поминати на работа во стру-
ката. 

За републички инспектор може да се назначи 
лице со соодветна висока стручна подготовка и 
најмалку пет години поминати на работа во стру-
ката. 

Се овластува републичкиот секретар за инду-
стрија и трговија да утврди која стручна подготов-
ка се смета за соодветна во смисла на овој член. 

Член 8 
Својството на инспектор во вршењето) на над-

зорот инспекторите го докажуваат со посебна ле-
гитимација. 

На општинските инспектори легитимација им 
издава органот што ќе го овласти општинското со-
брание, а на републичките инспектори републич-
киот секретар за индустрија и трговија. 

Образецот на легитимацијата го пропишува ре-
публичкиот секретар за индустрија и трговија. 

Член 9 
Работните и други организации и органи, други 

прагон лица и граѓаните се должни во секое време 
да им овозможат на инспекторите вршење на над-
зор и да им даваат потребни обавестувања и пода-
тоци во врска со надзорот. 

Член 10 
Ако инспекторот утврди дека лицата од прет-

ходниот член не се придржуваат кон законите и 
другите прописи за изградбата на електроенергет-
ските, електричните и електромашинските построј-
ки, уреди и инсталации, записнички ќе ги конста-
тира неправилностите и со решение ќе нареди 
управна мерка предвидена со Основниот закон за 
изградба на инвестициони објекта, 

Ако инспекторот утврди повреда на прописите 
за техничката исправност и сигурност при експлоа-
тацијата на електроенергетските, електричните и 
електромашинските постројки, уреди и инсталации, 
како и ако утврди дека работните организации не 
располагаат со податоци за техничките карактерис-
тики, не вршат контрола или наодите не ги внесу-
ваат во контролната книга во смисла на член 2 
став 2 и 3 од овој закон, записнички ќе ги кон-
статира најдените недостатоци и неправилности и 
со решение ќе нареди тие да се отклонат, во срокот 
што ќе се определи. 

По извршениот преглед, за утврдената состојба 
и преземените мерки инспекторот ќе го извести нај-
високиот орган на управување на организацијата 
во која вршел инспекција. 

Ако при вршењето на инспекцијата инспекто-
рот најде дека е сторен прекршок, стопански пре-
стап или кривично дело, е должен да поднесе ба-
рање за поведување постапка заради прекршок од-
носно пријава за поведување постапка за стопан-
ски престап или кривично дело. 

Член 11 
Ако утврдените недостатоци и неправилности 

од став 2 на претходниот член влијаат на безбед-
носта на луѓето и имотот инспекторот ќе ја за-
брани натамошната употреба на електроенергет-
ските, електричните и електромашинските построј-
ки, уреди и инсталации. 

Жалбата против решението на инспекторот до-
несено по претходниот став не го одлага неговото 
извршување. 

Член 12 
Републичкиот електроенергетски; инспекторат 

врши надзор над работата на општинските органи 
на електроенергетската инспекција и им укажува 
стручна помош. 

Републичкиот електроенергетски инспекторат 
може да бара од општинските органи на електро-
енергетската инспекција извештај за нивната ра-
бота, податоци потребни за вршење на инспекци-
ските работи, како и да им довери извршување на 
определена инспекциска работа од својата над-
лежност со надоместување на трошоците. 

Органот од кој е барано извршувањето на ра-
ботата е должен да постапи по барањето и даде-
ните упатства и да поднесе извештај за нејзиното 
извршување. 

Член 13 
Републичкиот електроенергетски инспекторат 

може непосредно да ги врши работите од надлеж-
носта на општинскиот орган на електроенергет-
ската инспекција ако утврди дека: 

1. општинскиот орган не ги врши инспекци-
ските работи за кое е надлежен или во вршењето 
на тие работи постојат битни недостатоци; 

2. во итни случаи, поради одлагање, може да 
настане опасност по животот и безбедноста на лу-
ѓето и имотот. 

Трошоците во врска со вршењето на работите 
од точка 1 на претходниот став паѓаат на товар 
на соодветната општина. 
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За преземање на работите од став 1 на овој 
член, Републичкиот електроенергетски инспекторат 
ќе го извести општинското собрание и ќе го повика 
општинскиот орган на електроенергетската инспек-
ција да присуствува при вршењето на инспекцијата 

Член 14 
Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни 

за прекршок работна организација или друго прав-
но лице што не ќе постапи по решението на ин-
спекторот (член 10 став 2) или го спречи при врше-
њето на надзорот односно не му ги даде бараните 
обавестувања и податоци (член 9). 

За дејствија од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 200 динари и одговорното лице 
во работна организација или во друго правно лице. 

Член 15 
Со парична казна до 200 динари ќе се казни 

за прекршок и граѓанин што ќе стори прекршок 
од претходниот член. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

269. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ИНСПЕКЦИЈАТА ВО ПТТ И РАДИО-
СООБРАЌАЈОТ 

Се прогласува Законот за инспекцијата во ПТТ 
и радио-сообраќајот, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Организа-
ционо-политичкиот собор одржана на 5 јули 1967 
година и на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 7 јули 1967 година. 

У. бр. 01-40/67 
7 јули 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРАТ 

ЗА ПТТ И РАДИО—СООБРАКАЈ 

Член 1 
Се основа Републички инспекторат за ПТТ и 

радио-сообраќај (Републички инспекторат во состав 
на Републичкиот секретаријат за индустрија и тр-
говија). 

Член 2 
Републичкиот инспекторат ги врши работите 

на инспекцијата во ПТТ и радио сообраќајот што 
со Законот за организацијата и работењето на ор-
ганите на инспекцијата во поштанско-телеграфскиот 
и телефонскиот сообраќај („Службен весник на 
СРМ" бр. 12/66) и Законот за радио сообраќајот 

(„Службен весник на СРМ" бр. 20/67) се ставени во 
надлежност на Републичкиот секретаријат за ин-
дустрија и трговија. 

Член 3 
Со работата на Републичкиот инспекторат ра-

ководи главен инспектор. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи член 5 од Законот за организацијата 
и работењето на органите на инспекцијата во по-
штанско-телеграфскиот и телефонскиот сообраќај. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

270, 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРАТ 
ЗА ЖЕЛЕЗНИЦИ И ЖИЧАРИ 

Се прогласува Законот за основање Републич-
ки инспекторат за железници и жичари, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Организа-
ционо-политичкиот собор одржана на 5 јули 1967 
година и на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 7 јули 1967 година. 

У. бр. 01-42/67 
7 јули 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ 

ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦИ И ЖИЧАРИ 

Член 1 
Се основа Републички инспекторат за желез-

ници и жичари (Републички инспекторат) во состав 
на Републичкиот секретаријат за индустрија и тр-
говија. 

Член 2 
Републичкиот инспекторат ги врши работите 

на инспекцијата во железничкиот сообраќај што 
со Законот за определување органи што вршат од-
делни работи од областа на железничкиот сообра-
ќ а ј („Службен весник на СРМ" бр. 12/66) се ста-
вени во надлежност на Републичкиот секретаријат 
за индустрија и трговија, како и работите на инс.-
пекциите што ќе му бидат ставени во надлежност 
со закон. 

Член 3 
Со работата на Републичкиот инспекторат ра-

ководи главен инспектор. 
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Член 4 272. 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи член 3 од Законот за определување 
органи што ќе вршат одделни работи од областа на 
железничкиот сообраќај. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

271. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРАТ 
ЗА ПАТИШТА И ПАТЕН СООБРАКАЈ 

Се прогласува Законот за основање Републич-
ки инспекторат за патишта и патен сообраќај, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Организа-
ционо-политичкиот собор одржана на 5 јули 1967 
година и на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 7 јули 1967 година. 

У. бр.01-41/67 
7 јули 1967 година 

Скопје 
в Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ 

ИНСПЕКТОРАТ ЗА ПАТИШТА И ПАТЕН 
СООБРАКАЈ 

Член 1 
Се основа Републички инспекторат за патишта 

и патен сообраќај (Републички инспекторат) во со-
став на Републичкиот секретаријат за индустрија 
и трговија. 

Член 2 
Републичкиот инспекторат ги врши работите 

на инспекцијата на патишта и патен сообраќај што 
со Законот за патишта („Службен весник на НРМ" 
бр. 11/63 и „Службен весник на СРМ" бр. 15/65) и 
Законот за организација на превозот во патниот 
сообраќај („Службен весник на СРМ" бр. 13/66) се 
ставени во надлежност на Републичкиот секрета-
ријат за индустрија и трговија. 

Член 3 
Со работата на Републичкиот инспекторат ра-

ководи главен инспектор. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија и член 6 
од Законот за стопанските судови во Социјалис-
тичка Република Македонија, по предлог од Коми-
мисијата за прашања на изборите и именувањата, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор одржана 
на 7 јули 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ-ПОРОТНИЦИ НА 

СТОПАНСКИ СУДОВИ 

I. За судии-поротници на Вишиот стопански 
суд во Скопје се избираат: 

ОД СКОПЈЕ: 
Мустафа Амитов, Илија Анастасов, Перо Ада-

мовски, Даница Анастасова, Благоја Арсовски, Лен-
че Арсова, Вера Василева, Стефан Васков, Радомир 
Голочевац, Блажо Гаврилски, Инж. Никола Граше-
в и , Иван Геракаровски, Ташко Генчески, Тоде Геор-
гиевски, Душка Грозданова, Инж. Стојан Гацов, Инж. 
Стоил Димитров, Тодор Добревски, Иван Дуков, Спи-
ро Ѓуровски, Јордан Гиров, Гоко Живковски, Борис 
Јанев, З е ф Јаки, Османи Јахија, Инж. Стојан Калеов, 
Александар Кичеец, Димитар Кожинков, Коста 
Костов, Ангел Крепиев, Лазо Лабачевски, Боге Ла-
зарески, Чедо Лазаревски, Инж. Димче М а л и н о в -
ски, Марика Манева, Боро Мокров, Методија Мура-
товски, Горѓи Миовски, Киро Манчевски, Менче Му-
каетова, Крсто Муратовски, Мери Мургич, Инж. 
Митко Медарски, Ацо Николовски, Владо Патчев, 
Ана Пемова, Душка Пекевска, Ефтим Петровски, 
Љутви Руси, Ташко Стојановски, Петар Стојков-
ски, Драги Стефков, Трпе Стефановски, Хаим Са-
дикарио, Инж. Цветко Стојанов, Абдула Селим, 
Инж. Ацо Серафимовски, Милка Соколова, Мето-
дија Трајковски, Инж. Крум Трајкоски, И н ж Љубе 
Трпески, Страшо Трпеноски, Љупчо Теофиловски, 
Инж. Вера Косева, Инж. Стојан Христов, Ќасил Ху-
луси, Инж. Вучко Цветков, Грга Чулиќ, Инж. Љуп-
чо Чакар, Иван Џолев, Родна Шијакова и Љупка 
Шукарова. 

ОД БИТОЛА: 
Тоде Георгиевски, Димитар Грданов, Благое Не-

чев, и Инж. Методија Цветковски. 
ОД ГОСТИВАР: 
Исмаил Бањици и Мула Џеват. 
ОД КАВАДАРЦИ: 
Инж. Иван Чулев. 
ОД КОЧАНИ: 
Наум Манев. 
ОД КУМАНОВО: 
Никола Бабамовски и Јордан Стојановски. 
ОД ОХРИД: 
Есат Бајрам, Ешреф Доко, Вомислав Кичеец, 

Инж. Благоја Маневски и Сами Резак. 
Од ПРИЛЕП: 
Бранислав Чупетревски и Ицко Младеновски. 
ОД РЕСЕН: 
Инж. агр. Хаде Асановски и Несим Пашовски. 
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ОД СТРУГА: 
Џемаил Таири. 
ОД СТРУМИЦА: 
Петар Аризановски и Ванчо Зеленков. 
ОД ТЕТОВО: 
Риза Идризи и Али Јонузи. 
ОД ТИТОВ ВЕЛЕС: 
Бошко Босилков, и Јосиф Пешев. 
ОД ШТИП: 
Илија Алибегов и Ангел Шумански. 
II. За судии-поротници на Окружниот стопан-

ски суд во Битола се избираат: 
ОД БИТОЛА: 

Васо Алтипармак, Ајдар Авни, Нафи Алиевски, 
СтбЕо Бојаџиев, Душко Балаковски, Бранко Благоев- ' 
ски, Јосиф Таловски, Никифор Гангов, Фроса Грама-
тику, Софија Гинова, Димитар Димитров, Благоја Ди-
мовски, Филип Ивановски, Раде Иванов, Исмаил Ис-
маил, Јани Јанковски, Цвета Јованова, Никола Јо-
тевски, Тома Кацуани, Назми Кокајари, Перо Ма-
крадули, Мишко Милев, Марија Мирчева, Киро 
Мицковски, Јонче Мицевски, Кочо Николовски, Ми-
лица Наумова, Невена Николова, Ибиш Неџбедин, 
Нешат Назифовски, Панде Павловски, Орести Пин-
за, Петар Петровски, Александар Пашков, Боро По-
пов, Сотир Прчковски, Мамут Рифат, Ремзи Сатки, 
Кочо Спао, Елица Стаматова, Марија Светиева, Се-
ти Суљеман, Спасе Спировски, Павле Србиновски, 
Владо Тодоровски, Томе Чукалка, Трајан Шарев-
ски, Нехат Шекерџи и Фоти Ивановски. 

Од КУМАНОВО: 
Коча Нича. 
ОД ОХРИД: 
Марика Балабанова, Круме Јовчевски, Божин 

Костовски, Илија Лештар, Димче Панџаковски, Дра-
ци Рауник, Благородна Спасовска и Шабан Ха-
лими. 

ОД ПРИЛЕП: 
Георги Грковски, Александар Илиевски, Јово 

Кузмановски, Методија Коневски, Миле Михајлов-
ски, Сотир Поп Орданов и Бранко Трајковски. 

ОД РЕСЕН: 
Борис Јовановски и Тодор Јанчевски. 
ОД СТРУГА: 
Зиба Исмет, Петар Гошевски и Ристо Пантов -

ски. 
III. За судии-поротници на Окружниот сто-

пански суд во Скопје се избираат: 
ОД СКОПЈЕ: 
Драги Анев, Донка Андонова, Бранислав Ата-

насковиќ, Јордан Атанасов, Трајко Атанасков, Ко-
сара Ацевска, Никола Анчевски, Сулејман Бејлу, 
Супхи Бајрам, Благоја Бундалевски, Томе Божиќ, 
Магдалена Бојаџиева, Методи Бошков, Апостол Ба -
евски, Петар Бундевски, Елисавета Велева, Тихо-
мир Велковски, Грозданка Василева, Петко Велков-
ски, Рувче Велковски, Велимир Дуковски, Душан Ди-
митровски, Киро Дончевски, Горѓи Делииванов, Симо 
Добревски, Димко Делев, Ратко Дамевска, Стојан Ѓу-
ровски, Никола Жаловски, Авни Златку, Сашо Ива-
новски, Спасен Илиевски, Петар Јаковчев, Јован Јо-
вановски, Џевџет Јонус, Јосиф Јосифовски, Васил Јо-
сифовски, Александар Костовски, Имер Каба, Ра јко 

Ковачевиќ, Бранко Кавкалевски, Марија Караџозова, 
Лелосава Куситасева, Јован Крстевски, Викторија 
Константинова, З а ф и р Куновски, Благоја Крстев-
ски, Елена Костова, Коста Карамика, Борис Кузма-
новски, Леонида Корнети, Никола Милковски, За-
горка Мирчевска, Киро Михајловски, Јорданка Ми-
тревска, Матија Миркуловски, Киро Николов, Ас-
парух Николовски, Левко Наумовски, Јордан Нау-
мовски, Душанка Недакова, Никола Марковски, Пе-
тар Маџар, Марко Марков, Александар Максимов-
ски, Џафер Омерагиќ, Киро Оровчанец, Славка Пе-
нева, Борче Петровски, Круме Петровски, Гоко Пе-
тровски, Борис Петровски — Чаче, Ристо Поленак, 
Александар Петровски, Славка Поповска, Дарчо 
Панов, Петар Лејковски, Томе Пројковаш, Муон 
Стефановски, Славко Сидовски, Борче Стојановски, 
Ставре Ставрески, Никола Силјановски, Муса Са-
дику, Елпиника Сарфати, Боро Смилев, Славјанка 
Стојановска, Владо Стефанов, Александар Стрезо-
ски, Васе Селовски, Викторија Стефанова Богдан 
Спасовски, Цветко Стојанов, Муса Садику, Ана 
Стефкова, Трпе Стефановски, Наска Ристовска, 
Александар Тасевски, Страшо Трпеновски, Кирил 
Трпков, Раде Трајковски, Атанас Филиповски, Јон-
че Фотев, Илија Чкалев, Горѓи Чичарев, Владимир 
Чоланчевски, Рафаил Череиналковаш, Роза Цо-
лева, Анастасија Шулајкова, Александар Штаклев 
и Сотир Шошковски. 

ОД ГЕВГЕЛИЈА: 
Лазар Ташевски и Димитар Ќурчиев. 
ОД ГОСТИВАР: 
Данило Алексовски, Кемал Бањица, Музафер 

Гербајрами, Ага Ишарафедин, Скендер Прешовац 
и Точи Шефик. 

ОД ДЕБАР: 
Илмица Даути, Мухамет Каба, Љути Марке, 

Нијази Христи и Мухамед Христа. 
ОД КАВАДАРЦИ: 
Стефан Велков, Илија Јорданов, Ружа Јоси-

фова, Гоко Настов, Душко Насков и Марко Трпков, 
ОД КУМАНОВО: 
Абедин Акифи, Демир Акифи, Сефедин Деми-

ри, Зико Зиковски, Алириза Јусуфи и Беџет Су-
лејмани. 

ОД КИЧЕВО: 
Мито Буревски и Душко Никодиновски. 
ОД КУМАНОВО: 
Бајро Реџеп. 
ОД ТЕТОВО: 
Ваити Абдураман, Хусни Вела, Ембрула Исма-

илаки, Назим Теслими, Перо Стефановски и Џема-
ледин Хајрулај . 

ОД ТИТОВ ВЕЛЕС: 
Горе Димов, Трајче Нацевски, Владо Најдов, 

Илија Панов, и Панче Тодоров. 
IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 103/67 

7 јули 1967 година Претседател 
Скопје на Собранието на СРМ, 

Мито Хаџи Василев, с. р. 



Стр. 562 - Бр. 27 24 јули 1967 

273. 
Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 31 
од Законот за судовите од општа надлежност 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/65), по предлог 
од Комисијата за прашањата на изборите и имену-
вањата, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 7 јули 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА 

ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

1) Се разрешуваат од должноста Љупчо Ефре-
мов и Димо Кантарџиски, досегашни судии на Вр-
ховниот суд на Македонија, поради заминување на 
друга должност. 

2) За судии на Врховниот суд на Македонија 
повторно се избираат досегашните судии на Судот: 

Тодор Анастасов, 
Атанас Атанасовски, 
Вангел Ацев, 
Љубомир Босилков, 
Сотир Делидинков, 
Тодор Деспс тов, 
Салтир Кошевалиски, 
Киро Никовски, 
Славе Петровски, 
Танаско Трајковски, 
Ставре Филипче и 
Миладин Чапаровски. 
3) За судија на Врховниот суд на Македонија 

се избира Панче Шурков, досегашен заменик на 
републичкиот јавен обвинител. 

4) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 01-99/67 
7 јули 1967 година Претседател 

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

274. 
Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 6 од 
Законот за стопанските судови во Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 42/65), по предлог од Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 7 јули 1967 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЗА 

РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА 
ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ 

1) Во Окружниот стопански суд во Битола: 
а) За претседател на Окружниот стопански суд 

во Битола повторно се избира Бранко Блажевски, 
досегашен претседател на Судот; 

б) За судии на Окружниот стопански суд во 
Битола повторно се избираат досегашните судии на 
Судот: 

Јорго Ристевски и 
Милеса Стрезовска. 
2) Во Окружниот стопански суд во Скопје: 
а) За претседател на Окружниот стопански суд 

во Скопје повторно се избира Асен Клетнички, до-
сегашен претседател на Судот; 

б) Се разрешуваат од должноста досегашните 
судии на Окружниот стопански суд во Скопје: 

Љубомир Николовски и 
Благоја Татарчев. 
в) За судии на Окружниот стопански суд во 

Скопје повторно се избираат досегашните судии на 
Судот: 

Герослав Геровски, 
Радомир Георгиевски, 
Тома Иванов, 
Славко Митев, 
Иван Попов, 
Стеван Русјаков, 
Благој Секулов, 
Живко Стефановски и 
Благој Сушелски. 
г) За судии на Окружниот стопански суд во 

Скопје се избираат: 
Страхил Андоновски, досегашен стручен сора-

ботник во Вишиот стопански суд во Скопје и 
Душко Костиќ, досегашен судија на Општин-

скиот суд Скопје I. 
3) Во Окружниот стопански суд во Штип: 
За судии на Окружниот стопански суд во Штип 

повторно се избираат досегашните судии на Судот' 
Петар Петковски, и 
Аритон Спасовски. 
4) Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 01-102/67 
Ч јули 1967 година Претседател 

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

275. 
Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 6 од 
Законот за стопанските судии во Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 42/65), по предлог од Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 7 јули 1967 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ 

И ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВИШИОТ 
СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

1) Се разрешува од должноста Боро Доганџиски, 
досегашен претседател на Вишиот стопански суд 
во Скопје, поради заминување на друга должност. 
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2) За претседател на Вишиот стопански суд во 
Скопје се избира Љупчо Ефремов, досегашен суди-
ја на Врховниот суд на Македонија. 

3) За судии на Вишиот стопански суд во Скопје 
повторно се избираат досегашните судии на Судот: 

Радивој Анастасов, 
Наќе Грозданов, 
Тодор Груевски, 
Спиро Јанев и 
Петар Липковски. 
4) Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 01-100/67 
7 јули 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

276. 
Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 19 
од Законот за судовите од општа надлежност 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/65), по предлог 
од Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
ке дониз а, на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 7 јули 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЗА 

РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА 
ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ ОД ОПШТА 

НАДЛЕЖНОСТ 

1) Во Окружниот суд во Битола: 
а) Се разрешува од должноста Петро Чаламани, 

досегашен судија на Окружниот суд во Битола, по 
негово барање; 

б) За судии на Окружниот суд во Битола пов-
торно се избираат досегашните судии на Судот: 

Васил Журовски, 
Томе Ивановски, 
Диоген Хаџи Коста, 
Михаил Попов, и 
Александар Талевски. 
в) За судии на Окружниот суд во Битола се 

избираат: 
Ристо Георгиевски, досегашен судија на Оп-

штинскиот суд во Битола, и 
Христо Каров, досегашен Јавен правобранител 

на Општината Битола. 
2) Во Окружниот суд во Скопје: 
а) За претседател на Окружниот суд во Скопје 

повторно се избира Димитар Стојчев, досегашен 
претседател на Судот: 

б) За судии на Окружниот суд во Скопје повтор-
но се избираат досегашните судии на Судот: 

Тодор Андовски, 
Павле Арсенски, 
Божин Ингилизов, 
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Милка Јованова, 
Петар Јовчев, 
Драган Микевски, 
Благоја Павловски, 
Блажо Петковски, 
Стојче Поповски, 
Тома Пулејков, 
Братољуб Раичковиќ, 
Атанас Спасов, 
Борис Спировски, 
Бранка Циривири, и 
Благоја Чоневски. 
в) За судии на Окружниот суд во Скопје се 

избираат: 
Рамона Денона, досегашен судија на Општин-

скиот суд — Скопје П, 
Трајко Кецкаровски, досегашен стручен со-

работник во Републичкиот секретаријат за право-
судство, 

Бејзат Мугбил, досегашен судија на Општин-
скиот суд Скопје П, 

Михаил 'Поленак, досегашен судија на Оп-
штинскиот суд Скопје I, и 

Владимир Ракочевиќ, досегашен секретар на 
Врховниот суд на Македонија. 

3) Во Окружниот суд во Штип: 
а) За претседател на Окружниот суд во Штип 

повторно се избира Перо Чучурски, досегашен 
претседател на Судот. 

б) За судии на Окружниот суд во Штип 
повторно се избираат досегашните судии на Судот: 

Божил Божилов, 
Гаврил Дракалски, 
Трајко Калајџиски, 
Коста Кукутанов, и 
Владислав Мишев. 
4) Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 01-101/67 
7 јули 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

277. 
Врз основа на член 139 од Уставот на СоциЈа-

листичка Република Македонија и член 86 став 1 
точка 1 од Законот за адвокатурата, Собранието на 
СРМ, на седницата на Републичкиот собор одржана 
на 7 јули 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ 

НА СОВЕТОТ НА АДВОКАТСКАТА 
КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешуваат од должноста досегашните 
членови на Советот на Адвокатската комора на 
Македонија: 
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Д-р Панта Марина, 
Васко Мисајловски, 
Селадин Зекир, 
Горѓи Цаца, 
Мирко Попов, 
Мицко Русковски, 
Боро Чакар. 
2. За членови на Советот на Адвокатската ко-

мора на Македонија се избираат: 
Никола Домазетов, пратеник на Организационо-

политичкиот собор на Собранието на СРМ, 
Јово Дуковски, член на Републичката конфе-

ренција на ССРНМ, 
Хилми Емини, судија на Окружниот суд во 

Скопје, 
Перо Липковски, судија на Вишиот стопански 

суд во Скопје, 
Васко Мисајловски, заменик на јавниот право-

бранител на СРМ, 
Ванчо Проевски, заменик на Окружниот јавен 

обвинител во Скопје, 
Горѓи Цаца, секретар на Секретаријатот за за-

конодавство и организација. 
3) Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 01-108 
8 јули 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

278. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство во СР Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), Собранието на СР Македонија, на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 13 
јуни 1967 година и на седницата на Просветно-
културниот собор одржана на 5 јули 1967 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ВИШАТА 

ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА 

I. Се потврдува Статутот на Вишата земјодел-
ска школа во Битола, донесен од работната заед-
ница на Вишата земјоделска школа на 19. XI. 1965 
година. 

II. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 94/67 
5 јули 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

279. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство во СР Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), Собранието на СР Македонија, на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 13 
јуни 1967 година и на седницата на Просветно-кул-
турниот собор одржана на 5 јули 1967 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ВИШАТА 

ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО СКОПЈЕ 

I. Се потврдува Статутот на Вишата школа за 
физичка култура во Скопје, донесен од работната 
заедница на Вишата школа за физичка култура на 
20 јуни 1966 година. 

II. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 95/67 
5 јули 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

280. 
Врз основа член 6 од Законот за Центарот на 

странски јазици - Скопје („Службен весник на 
СРМ" бр. 27/65), Собранието на СР Македонија, на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 13 
јуни 1967 година и на седницата на Просветно-кул-
турниот собор одржана на 5 јули 1967 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ЦЕНТАРОТ 

ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ 

I. Се потврдува Статутот на Центарот за стран-
ски јазици во Скопје, донесен од работната заед-
ница на Центарот за странски јазици на 1. IV. 1966 
година. 

II. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 93/67 
5 јули 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

281. 
Врз основа на член 71 став 4 од Основниот за-

кон за финансирање на општествено-политичките 
заедници, Собранието на СР Македонија, на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 7 јули 1967 
година и на седницата на Стопанскиот собор, одр-
жана на 7 јули 1967 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ 
ВО РУДАРСТВОТО 

1. Се потврдува Статутот на Републичкиот 
фонд за истражувачки работи во рударството, што 
го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд 
за истражувачки работи во рударството на седни-
цата одржана на 5 јуни 1967 година. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-109 
8 јули 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

282, 
Врз основа на член 3 од Законот за укинување 

на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции 
(„Службен весник на СРМ" бр. 37/66), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 7 јули 
1967 година и на седницата на Стопанскиот собор 
одржана на 7 јули 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
УКИНАТИОТ РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА НЕСТО-

ПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 

1. Се усвојува завршната сметка на укинатиот 
Републички фонд за нестопански инвестиции со по-
ложба на 31 декември 1966 година со 

приходи динари 50.470.609 
расходи динари 50.198.884 
вишок на приходите дин. 271.725 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 01-106 
8 јули 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

283. 
Врз основа на член 139 точка 9 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на СРМ, на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 7 јули 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НАДОМЕСТОЦИТЕ 
НА ПРАТЕНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО Ги 

ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО 

1 Во Одлуката за регулирање на надоместоците 
на пратениците и функционерите што ги избира или 
именува Собранието („Службен весник на СРМ" бр. 
42/65) во точка 2 по став 2 се додава нов став кој 
гласи: 

„Надоместокот на личниот доход од претходни-
от став не може да биде понизок од 1.300,00 ди-
нари". 

Во досегашниот став 3 кој станува став 4 на-
место „2.500" се става „45,00". 

Во досегашниот став 5 кој станува став 6 на-
место „75.000" се става „1.300,00". 

2. Во точка 5 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Надоместокот на личниот доход на функцио-

нерите од претходниот став им се определува на 
начинот утврден со точката 2 став 2 од оваа одлу-
ка, со тоа што тој не може да биде понизок од 
следните износи за одделни функционери; и тоа: 

а) Претседателот на Собранието и претседателот 
на Извршниот совет од 3.300,00 динари; 

б) Потпретседателите на Собранието, потпретсе-
дателите на Извршниот совет, претседателите на 
соборите, претседателот на Уставниот суд на Маке-
донија од 2.500,00 динари; 

в) Членовите на Извршниот совет, претседате-
лите на постојаните комисии на Собранието, прет-
седателите на постојаните одбори на Републичкиот 
собор, секретарот на Собранието, претседателот на 
Врховниот суд, републичкиот јавен обвинител, су-
диите на Уставниот суд, републичките секретари, 
секретарот на Извршниот совет и директорот на 
Републичкиот завод за стопанско планирање од 
2.100,00 динари; 

г) Претседателот на Вишиот стопански суд, ре-
публичкиот јавен правобранител, претседателот на 
Републичката комисија за физичка култура, заме-
ниците на републичките секретари, секретарот на 
Републичката изборна комисија и секретарите на 
соборите од 1.750,00 динари". 

3. Точка шеста се менува и гласи: 
„Висината на надоместокот на функционерите 

за вршење на функција изнесува и тоа на: 
а) Претседателот на Собранието и претседате-

лот на Извршниот совет од 700,00 динари; 
б) Потпретседателите на Собранието, потпрет-

седателите на Извршниот совет, претседателите на 
соборите, претседателот на Уставниот суд на Маке-
донија од 500,00 динари; 

в) Членовите на Извршниот совет, претседате-
лите на постојаните комисии на Собранието, прет-
седателите на постојаните одбори н а Републичкиот 
собор, секретарот на Собранието, претседателот на 
Врховниот суд, републичкиот јавен обвинител, су-
диите на Уставниот суд, републичките секретари, 
секретарот на Извршниот совет и директорот на Ре-
публичкиот завод за стопанско планирање од 400,00 
динари; 
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г) Претседателот на Вишиот стопански суд, ре-
публичкиот јавен правобранител, претседателот на 
Републичката комисија за физичка култура од 
350,00 динари; 

д) заменици на републички секретари, секрета-
рот на Републичката изборна комисија и секрета-
рите на соборите од 250,00 динари". 

4. Точка 7 се брише. 
5. Се овластува Законодавно-правната комисија 

да го утврди пречистениот текст на Одлуката за 
надоместоците на пратениците и функционерите 
што ги избира или именува Собранието. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1. VI. 1967 година. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 01-107 

8. УП. 1967 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Мито Хаџи Василев, с. р. 

284. 
Врз основа на член 14 од Законот за организа-

ција и финансирање на заложувањето („Службен 
весник на СРМ" бр. 22/66), Собранието на СРМ, на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 7 
јули 1967 година и на седницата на Стопанскиот 
собор одржана на 7 јули 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТОПА НА ДЕЛ СРЕДСТВА 
НА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО 
ПРИ РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИ-

ТЕ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО ЗА 1967 ГОДИНА 

1. Се дава согласност на Одлуката за определу-
вање стопа за дел средства за заеднички работи на 
запослувањето при Републичката заедница за ра-
ботите на запослувањето за 1967 година што ја до-
несе Републичката заедница за работите на з а б -
олувањето на седницата одржана на 28. П. 1967 
година. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 01-104 

8 јули 1967 година Претседател 
Скопје на Собранието на СРМ, 

Мито Хаџи Василев, с. р 

285. 
Врз основа на член 129 и 129а од Деловникот 

на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 7 јули 1967 година, 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 7 
јули 1967 година и на седницата на Социјално-
здравствениот собор, одржана на 28 јуни 1967 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ, СТОПАНСКИОТ И СОЦИ-
ЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР ЗА ОРГАНИ-
ЗИРАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ЈАВНАТА ДИСКУСИЈА 
ЗА РЕФОРМАТА ВО СИСТЕМОТ НА ЗДРАВСТ-

ВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Се образува Заедничка комисија на Репуб-
личкиот, Стопанскиот и Социјално-здравствениот 
собор на Собранието на СРМ за организирање и 
следење на јавната дискусија во врска со рефор-
мата во системот на здравственото сигурување (Ко-
мисија). 

2. За следење и анализирање на одделни пра-
шања што ќе произлезат од јавната дискусија, Ко-
мисијата може да образува поткомисии и групи. 

3. Комисијата повремено ќе ги известува собо-
рите за текот на јавната дискусија за реформата во 
системот на здравственото осигурување. 

4. Комисијата се состои од претседател и 14 
члена. 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 01-105 
8 јули 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
М!ито Хаџи Василев, с. р. 

286. 
Врз основа на член 129г од Деловникот на Со-

бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 7 јули 1967 година, на седницата 
на Стопанскиот собор, одржана на 7 јули 1967 го-
дина и на седницата на Социјално-здравствениот со-
бор, одржана на 28 јуни 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ 
И СЛЕДЕЊЕ НА ЈАВНАТА ДИСКУСИЈА ЗА РЕ-

ФОРМА ВО СИСТЕМОТ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Во Заедничката комисија на Републичкиот, 
Стопанскиот и Социјално-здравствениот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
за организирање и следење на јавната дискусија за 
реформа во системот на здравственото осигурување 
се избираат: 

За претседател Милка Такева, претседател на 
Одборот за социјално-здравствени прашања на Ре-
публичкиот собор; 

За членови: 
Киро Димитровски, пратеник на PC 
Евзи Мемети ,пратеник на PC 
Шабан Хаџисабриу, пратеник на СС 
Љуба Шопова, пратеник на СС 
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Д-р Спаско Гучев, пратеник на СЗС 
Д-р Драган Петровски, пратеник на СЗС 
Бекир Жута, член на Извршниот совет 
Мице Димевски, функционер што ја продол-

жува работата во Собранието. 
2. По еден член на Заедничката комисија ќе из-

берат: 
Републичката заедница за здравствено осигу-

рување на работниците; 
Републичката заедница за здравствено осигу-

рување на земјоделците; 
Републичката конференција на ССРНМ; 
Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите; 
Републичкиот одбор на Сојузот на здружени-

јата на борците од НОВ за Македонија; 
Стопанската комора на Македонија; 
Заедницата на здравствените установи на СРМ; 
Медицинскиот факултет во Скопје. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 01-96/67 
8 јули 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

287. 
Врз основа на член 16 став 3 од Законот за уче-

ниците во стопанството („Службен весник на СРМ" 
бр. 38/66), Републичкиот секретар за труд, доне-
сува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОГОВОРОТ ЗА УЧЕЊЕ 

1. Работната организација односно самостојниот 
занаетчија што примаат ученик за учење на зани-
мање, со ученикот односно родителот или стара-
телот на ученикот, склучуваат договор за учење 
според образецот кој е составен дел на ова упат-
ство. 

2. Освен елементите утврдени со образецот, во 
договорот можат да се внесат и други меѓусебни об 
врски кои не се спротивни на законот и другите 
прописи. 

3. Договорот се склучува во четири еднообраз-
ни примероци. 

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

Бр. 05-880/1 
27 мај 1967 година 

Скопје 
Републички секретар за труд, 

Вите Ивановски, с. р. 

Д О Г О В О Р 

СКЛУЧЕН МЕЃУ: 

(назив на работната организа-

ција — работилница на самостојниот занаетчија) и 

(име и презиме на родителот — старателот на уче-
за учење на ученик во стопанството. 

никот) 
Договорните странки се спогодија за следното: 
I.  

(назив на работната организација — работил-
се (обврзува: 

ницата на самостојниот занаетчија) 
а) да го прими ученикот -

(име и презиме на уче-
роден на ден 19 год. во , 

никот) 
општина , СР '' на 
учење на занимање — занаетот 

(назив на занимањето — зана-
струка 

етот) (назив на струката — дејноста) 
б) учењето на занимањето — занаетот ќе започ-

не на ден 19 година и ќе трае 
месеци. 

в) за време на учењето на ученикот да му ис-
платува месечна награда во износ и тоа: за прва 
година , за втора година и за трета 
година динари; 

г) да се придржува кон времето за практична 
обука на ученикот кое е предвидено со програмата 
за занимањето; 

д) да му овозможи на ученикот редовно да по-
сетува училиште ако е запишан во училиште, од-
носно да посетува курс за совладување на стручно-
теоретските и ошптообразовните предмети по про-
грамата за стручен испит, ако е таков организиран 
за ученик кој не посетува училиште; 

ѓ) да му овозможи на ученикот практично уче-
ње на занимањето — занаетот според програмата 
на училиштето и во предвиденото време за учење 
да го оспособи за самостојно обавување на сите 
работи што ги содржи занимањето — занаетот, пред-
видено со програмата за изучување на занимањето 
— занаетот; 

е) да се грижи за постапноста во практичното 
учење на ученикот според утврдената програма и 
спрема ученикот да се однесува во својство на вос-
питувач; 

ж) -

3) 

2. Родителот — старателот 
(име и презиме на 

- се обврзува: 
родителот — старателот) 

а) да се грижи ученикот 
(име и презиме на 
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редовно и на време да доаѓа на прак-
ученикот) 
тично учење, совесно и грижливо да го учи зани-
мањето — занаетот; 

б) редовно да го посетува училиштето за уче-
ници во стопанството, ако е должен да го посетува, 
односно преку разни курсеви во работната органи-
зација или друга стручна установа да ги изучува 
стручно-теоретските и општообразовните предмети 
предвидени со програмата за стручниот испит; 

в) дисциплинирано да ги извршува наредбите на 
непосредниот раководител во работната организа-
ција и наставниците во училиштето и да се при-
држува на пропишаниот ред во работната организа-
ција ,односно работилницата; 

г) да има примерно поведение во работната ор-
ганизација и училиштето; 

д) да води сметка за своето здравје, хигиената 
и техничката заштита при 'практичното учење; 

ѓ) 

е) 

ж ) 

3. Обете договорни странки се обврзуваат дека 
строго ќе се придржуваат кон наведените обврски 
во овој договор и кон законските прописи (Закон за 
ученици во стопанството и други). 

4. Договорот е склучен во 4 еднообразни приме-
роци на ден 19 година, кои важат 
како оригинални, (по еден примерок на договорните 
странки, еден примерок на општинското собрание 
и еден примерок на училиштето, само за оние уче-
ници кои се должни да го посетуваат). 

П о т п и с : 
Раководител-самостоен 

Раководител-старател, занаетчија, 

Договорот е заверен и воведен во регистарот на 
договорите за ученици во стопанството при општин-
ското собрание под реден 
број на ден 19 год. 

Печат 
Потпис на 

службеникот, 

Забелешка: Договорните странки, покрај наве-
дените обврски со овој договор, можат да предвидат 
и други обврски во договорот, но тие не смеат да 
бидат спротивни на одредбите на Законот за уче-
ниците во стопанството и другите прописи односно 
актите на работната организација. Сите обврски за 
работодателот и ученикот што се предвидени во За-
конот а не се наведени во договорот, делуваат по 
сила на Законот. 

Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27.1.1967 година, рег. број 42/55, книга I, е запишана 
под фирма: Продавница за мешовити стоки број 3 
во с. Ж в а н на Земјоделската задруга „Победа" од 
село Сапотница. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на текстил, куса и плетена кон-
фекција , галантериска базарски стоки и играчки, 
јажарска стока, каделни и јутени производи, обув-
ки, производи од гума и пластични маси, железар-
ски и метални стоки, селскостопански машини и 
алати, вештачки ѓубриња и средства за заштита 
на растенијата, бои, лакови, хемикалии и прибор, 
парфимериски и козметички производи, стакло, 
порцелан и керамички стоки, школски прибор и при-
бор за пишување, добиток и храна за добиток, месо 
и преработки од месо, жито и мелнички преработ-
ки, семенски стоки, животни намирници и куќни 
потреби, деликатесни производи, производи од ше-
ќер и какао, зеленчук, овошје и преработки, млеко 
и млечни производи, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, 
бои и хемикалии. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Победа" од село Сапотница, со одлука од 
задружниот совет бр. 173 од 10. X. 1966 година и ре-
шението на Општинското собрание во Демир Хи-
сар бр. 03-2637/1 од 9. XII. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Илија Стре-
зовски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 472/66. (176) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. I. 1967 година, рег. број 42/55, книга I, е запи-
шано под фирма: Б и ф е „Извор" во с. Сапотница на 
Земјоделската задруга „Победа" од с. Сапотница. 
Предмет на работењето на бифето е: продажба на 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски пре-
работки, кибрит и прибор, преработки од месо и 
риба и производи од шеќер и какао. 

Бифето е основано од Земјоделската задруга 
„Победа" од с. Сапотница, со одлука од задружниот 
совет бр. 203 од 10. XI. 1966 година и решението од 
Општинското собрание во Демир Хисар бр. 03-2940/1 
од 9. XII. 1966 година. 

Раководител на бифето е Џивџаковски Ѓорѓија, 
а ќе го потпишува лицето што е овластено да ја 
потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 20/67. (177) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1009, страна 995, книга IV, е запишана под 
фирма: Ѕидаро-фасадерска задруга „Работнички" - -
Скопје, улица „34" населба „Лисиче". Предмет на 
работењето на задругата е: ѕидаро-фасадврска деј-
ност. 

Задругата е основана од основачите на основач-
кото собрание, одржано на ден 5. XII. 1966 година 
и тоа; Лазаров Пенчо, Ковачевски Трајан, Дими-
триевски Љубе, Мојсовски Јанко, Џеладини Џела-
дин, Костовски Рафе, Гроздановски Цветан, Панов-
ски Предраг, Аџиевски Стојче и Ковалчески Раме. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Мојсов-
ски Лазар Јанко, в. д. директор. 
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Членови на привремениот управен одбор се: Џе-
ладини Џеладин, Димитриевски Љубе, Лазарев Пен-
чо, Ковачевски Трајан и Мојсовски Јанко. Прет-
седател на управниот одбор е Лазаров Пенчо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 36/67 од 28. I. 1967 година. (237) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1010, страна 1, книгаУ, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие „Кабрат" од Гако-
вица — Претставништво со продавница и магацин 
во Скопје, ул. „140" број 115. Предмет на работе-
њето на претставништвото е: продажба на мало и 
големо на градежен, огревен и друг материјал во 
рамките на регистрираната дејност. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Трговското претпријатие „Кабрат" — Ѓа-
ковица, а согласно со решението на Собранието на 
општината Кале — Скопје број 06-278 од 11. I. 1967 
година. 

Претставништвото со продавницата и магацин 
во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето Профљија 
Илми ја, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 66/67 од 27. I. 1967 година. (238) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 562, страна 825, книга IV, е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат од Скопје — ф ш ш ^ ж а во 
Титов Велес — Продавница во Титов Велес, у ш ц а 
Нов Велес" број 3. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на леб, бурек и печиво. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Работната организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје, а согласно со 
решението на Собранието на општината Титов Ве-
лес бр. 03-10277/1 од 8. XII. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Слободанка 
Димитрова. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 3/67 од 11. I. 1967 година. ' (242) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 562, страна 825, книга IV, е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 
- прехранбен комбинат - Скопје - Филијала во 
Тетово - Продавница бр. 10 во Тетово во кругот 
на зелениот пазар. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на мало на сите видови 
брашно, секаков вид на добиточна храна, сите ви-
дови на житарици, грав, ориз и сл. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Работната организација „Жито Македонија" 
- прехранбен комбинат - Скопје, а согласно со 
решението на Собранието на општината Тетово бр 
04-9179/1 од 24. XI. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Стојан Анчев-
ски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 17/67 од 11. I. 1967 година. ' (243) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 218, страна 615, е запишано под фирма: 
Индустрија и рудници за украсен камен „Мерме-
ри" — Гостивар — Стовариште во Скопје, улица 
„50-та македонска ударна бригада" бр. 16. Предмет 
на работењето на стовариштето е: склучување на 
купопродажни договори во името на претпријатие-

то и продажба на готови производи на големо и 
мало од сопствено произв-одство и тоа: мермерни 
плочи, терацо плочи, мелен камен од разни грану-
лации за широка потрошувачка. 

Стовариштето е основано од работничкиот со-
вет на „Мермери" — индустрија и рудници за укра-
сен камен — Гостивар, а согласно со решението на 
Собранието на општината Идадија — Скопје бр. 
04-1684/1 од 18. II. 1963 година. 

Раководител на стовариштето е Киро Крчков-
ски. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 829/66 од 27. XII. 1966 година. (256) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 301, страна 373, книга IV, е запишана под 
фирма: Фабрика за цемент „Усје" — Продавница 
број 1 во Скопје, во кругот на Фабриката. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на це-
мент од сопствено производство на мало. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Фабриката за цемент „Усје" — Скопје, а со-
гласно со решението на Собранието на општината 
Кисела Вода — Скопје. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Голубовиќ Драгољуб, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 825/66 од 27. I. 1967 година. (259) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 152, страна 519, книга II, е запишан под 
фирма: Угостителско претпријатие „Интернацио-
нал" од Титов Велес — Хотел „Интернационал" во 
Титов Велес, улица „Маршал Тито" број 40. Пред-
мет на работењето на хотелот е: хотелски услуги со 
ноќевање и ресторанска-кафеанска дејност. 

Хотелот е основан од работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Интернационал" — 
Титов Велес, со одлука бр. 3-105/37 од 21. I. 1965 
година. 

Раководител на хотелот е Данев Миланов 
Славко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 49/67 од 25. I. 1967 година. (265) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 152, страна 519, книга II, е запишан под 
фирма: Угостителско претпријатие „Интернацио-
нал" од Титов Велес — Мотел „Стоби" во село 
Градско. Предмет на работењето на мотелот е: хо-
телска дејност (преноќевалиште) и ресторанско-ка-
феанска дејност со услужување на храна, како и 
на сите врсти алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Мотелот е основан од работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Интернационал" од 
Титов Велес, со одлука бр. 3-105/33 од 28. I. 1965 
година. 

Раководител на мотелот е Панов Димко. 
Мотелот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 50/67 од 25. I. 1967 година. (266) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 436, страна 1190, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за промет со огревни и гра-
дежни материјали на големо и мало „Сеча" — 
Скопје - Продавница број 1 во Скопје, улица „Ко-
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чо Рацин" број 60. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на обоени метали, произ-
води од жица, земјоделски алат, столарски алат, 
лимена стока, кујнски прибор, кровна хартија и 
дрвени држалки за мотики, секири и др. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Сеча" — трговско претпријатие од Скопје, 
а согласно со решението на Собранието на општи-
ната Кисела Вода — Скопје број 04-15865 од 13. XII. 
1966 година. 

Раководител на продавницата е Иванка Видмар. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 848/66 од 31. XII. 1966 година. (211) 

Окружнио! стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 436, страна П90, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за промет со огревни и гра-
де!жни материјали на големо и мало „Сеча" од 
Скопје — Продавница број 4 во Скопје, ул. „Же-
лезничка". Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на електротехнички материјали, ме-
бел, текстил, кратка и плетена стока и конфекција, 
теписи и валан филе и музички инструменти, радио-
апарати и прибор. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Сеча" од Скопје, 
а согласно со решението на Собранието на општи-
ната Кисела Вода — Скопје број 04-15864 од 13. XII. 
1966 година. 

Раководител на продавницата е Ристо Мило-
ванов. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 849/66 од 31. ХП. 1966 година. (212) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 437, страна 1190, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за промет со огревни и гра-
дежни материјали на големо и мало „Сеча" од 
Скопје — Продавница број 5 во Скопје (пат за це-
ментира). Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на огревно дрво и јаглен, градежен 
материјал, градежни машини, водоводни и канали-
зациони материјали, санитарни материјали, ж е -
лезарска и метална стока, мебел, теписи, килими и 
валан филе. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Сеча" — Скопје, 
а согласно со решението на Собранието на општи-
ната Кисела Вода - - Скопје број 04-15863 од 13. XII. 
1966 година. 

Раководител на продавницата е Панче То-
шевски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 850/66 од 31. XII. 1966 година. (213) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека РО регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
Т.ег. број 444, страна 1218, книга I, е запишан под 
фирма: Тутунов комбинат ,,Благој Деспотовски — 
Шовељ" од Скопје — Погон за земјоделско про-
изводство, откуп, обработка на тутун и вршење на 
услуги — Скопје. Предмет на работењето на пого-
нот е: земјоделско производство, откуп на тутун, 
обработка на тутун, вршење услуги на работни ор-
ганизации и приватни лица со својата механиза-
ција. 

Погонот е основан од работничкиот совет на Ту -
туновиот комбинат „Благој Деспотовски — Шовељ" 
— Скопје, со одлука број 230 од 5. XII. 1966 година. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат во границите на овластувањето: Глиго-
ров инженер Глигор, раководител, и Трајковски 
инженер Александар, ш е ф на одделението за фер-
ментација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 830/66 од 31. XII. 1966 година. (214) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 444, страна 1218, книга I, е запишан под 
фирма: Тутунов комбинат „Благој Деспотовски -
Шовељ" — Скопје - Погон за одржување на објек-
ти и опрема и вршење услуги на погоните на ком-
бинатот и за трети лица во Скопје. Предмет на 
работењето на погонот е: производство на погон-
ска пареа, производство на ленти, вршење на бра-
варски и дреарски услуги и други услуги од ме-
талска струка, електричарски услуги, ѕидаро-молер-
ски услуги, столарски услуги и превозни услуги. 

Погонот е основан од работничкиот совет на 
Тутуновиот комбинат „Благој Деспотовски — Шо-
вељ" - Скопје, со одлука број 230 од 5. XII. 1966 
година. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваатт во границите на овластувањето Ценев-
ски Младен, раководител, и Секуловски Илија, ш е ф 
на механичката работилница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 831/66 од 31. XII. 1966 година. (215) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 444, страна 1218, книга I, е запишан под 
фирма: Тутунов комбинат „Благој Деспотовски — 
Шовељ" - Скопје - Погон за производство на 
цигари и вршење услуги во Скопје. Предмет на 
работењето на погонот е: купување на тутуни од 
тутунови претпријатија, изработка на цигари, вр-
шење услуги на работни организации и приватни 
лица со својата механизација. 

Погонот е основан од работничкиот совет на Ту-
туновиот комбинат „Благој Деспотовски — Шовељ" 
од Скопје, со одлука бр. 230 од 5. XII. 1966 година. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат во границите на овластувањето Пашов-
ски инженер Ристо, раководител, и Дервишевиќ 
Омер, помошник директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 832/66 од 31. XII. 1966 година. (216) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7. XII. 1966 година, рег. број 5/56, книга II, е запи-
шана под фирма: Продавница за продажба на кон-
фекција, кожна галантерија, чевли и термопрера-
ботка, број 16 ЕО Прилеп на Трговското претприја-
тие „Народен магазин" од Прилеп. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на кон-
фекција, кожна галантерија, чевли и термопре-
рабстка. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Народен магазин" од Прилеп, со одлука 
од работничкиот совет број 1585 од 25. XI. 1966 го-
дина и решението на Општинското собрание во При-
леп бр. 04-6306/1 од 2. XII. 1966 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 431/66. (77) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 492, страна 949, книга II, е запишана под 
фирма: „Владо Багат" од Задар — Продавница за 
шивачки машини во Кавадарци, ул. „Илинденска" 
број 41. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на машини за шиење, делови и прибор. 
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Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Владо Багат" — Задар, а согласно со реше-
нието на Собранието на општината Кавадарци бр. 
05-8750/1 од 4. I. 1967 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Ифтим 
Петров, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 28/67 од 12. I. 1967 година. . (233) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 168, страна 445 е запишано следното: 
Дејноста на градежното претпријатие „Црвена 
звезда" — Гостивар, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет и елаборатот за економска оправ-
даност во иднина се проширува и со: просторно, 
регионално и урбанистичко планирање и проек-
тирање со изработка на инвестициона техничка до-
кументација за објекти од општествен стандард, 
станбени згради и комунални објекти. Оваа деј-
ност ќе ја врши преку Погонот за градежно проек-
тирање во Гостивар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 781/66 од 16. XII. 1966 година. (8) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 26, страна 101 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Земјоделската за-
друга „Извор" од село Долна Бањица, Гостиварско, 
и тоа: Сандре Јакимовски, управник, и Славко Јо-
сифовски, книговодител, им престанува правото 
за потпишување. 

За в. д, управник на задругата е назначен Слав-
ко Јосифовски. Тој задругата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овластува-
њето со новоназначените потписници Бекири Ја -
шар:, службеник и Нофитовски Апостол, службе-
ник во задругата, сметано од 5. XII. 1966 година. 
Потписникот Рушити Рушит, комерцијалист, и по-
натака ќе ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи 
бр. 786/66 од 16. XII. 1966 година. (9) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 273, страна 1073, книга I, е запишано 
сл едното: Седиштето на Продавницата во Куманово 
на Фабриката за шивачки машини „Владо Багат" 
- Задар во иднина се преместува од улица „На-
родна револуција" број 10 на улица „11 октомври" 
број 32 во Куманово, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет и решението на Собранието на 
сглнтината Куманово - Одделение за надзор и 
контрола - Инспекција на трудот во Куманово 
број 08-8809/1 од 6. V. 1966 година. 

Од Окружниот стопански ^ д во Скопје Фи 
бр 810/66 од 13. XII. 1966 година. (11) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 178, страна 509, книга I е запишано 
следното: Досегашниот потписник на Работничко^ 
службеничкиот ресторан од затворен тип во Ку-
маново на Индустриското столарско претпријатие 
„Димче Еребица" од Куманово, Илиевски Т. Страш-
ко, е разрешен од должност и му престанува пра-
вото за потпишување. 

За нов потписник на ресторанот е назначен Ми-
ладиновски М. Трајан, работник. Тој ресторанот ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето со стариот регистриран пот-
писник Николовски Никола, раководител, сметано 
од 13. XII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 804/66 од 17. XII. 1966 година. (12) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 315, страна 949 е запишано следното: 

Фирмата на Занаетчиското производители и ус-
лужно претпријатие „Тиквешанка" од Кавадарци, 
согласно со одлуката од работничкиот совет бр. 
03-285 од 6. XII. 1966 година во иднина се менува 
и ќе гласи: Универзална занаетчиска работна ор-
ганизација ,,Тиквешанка" — Кавадарци 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 796/66 од 16. XII. 1966 година. (15) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 315, страна 817, книга II, е запишано 
следното: Дејноста на Универзалната занаетчиска 
работна организација „Тиквешанка" — Кавадарци, 
согласно со одлуката на работничкиот совет бр. 
03-284 од 5. ХП. 1966 година и елаборатот за економ-
ска оправданост во иднина се проширува и со: гра-
дежни материјали (нути федер, паркет, шпер и 
панел плоча, режана, тесана, цепена и обла граѓа, 
даски и летви, цигли, керамиди за покрив и сл.), 
електротехнички материјали (електрични материјали 
за домаќинството: печки, шпорети, правосмукалки, 
бојлери, разладни уреди, машини за перење и суше-
ње на алишта, пегли, реша и друго), радиоапарати. 
телевизори и прибор (приемници за радио дифузија 
и телевизија, разгласни станици и звучници, поја-
чала, громобрани, грамофонски плочи, алат и при-
бор за радија и телевизори и сл.), велосипеди, мо-
торцикли, трицилки и прибор, поради дополнување 
на асортиманот на сопствените производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 797/66 од 16. XII. 1966 година. (16) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 276, страна 801 е запишано следното: 
На досегашниот директор на Претпријатието за 
обработка на тутун „Мара Димова" - Кавадарци, 
Димо Д. Мукаетов, му престанува правото за потпи-
шување, бидејќи е разрешен од должност. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
Киро Ристов Грков. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува со старите реги-
стрирани потписници и тоа: Петар Коцев Димитров, 
шеф на планско-аналитичклот сектор, и Горѓи Ва-
нов Петров, кентер, сметано од 17. X. 1966 година. 

На Киро Ристов Грков му престанува' правото 
за потпишување како ш е ф на сметководството, би-
дејќи во иднина ќе потпишува како в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, ФЈ" 
бр. 683/66 од 25. X. 1966 година. (17) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 141, страна 623, книга II е запишано 
следното: Седиштето на Продавницата во Неготино 
на Трговското претпријатие на големо и мало за 
промет со селскостопански производи и прехранбени 
артикли „Вардар" - Неготино во иднина се пре-
местува од улица „Страшо Пинџур" 6poj 10 на 
улица „Маршал Тито", согласно со Решението на 
Собранието на општината Неготино бр. 04-1502/^ 
од 20. X. 1966 година и одлуката на работничкиот 
совет на претпријатието број 5 од 1. VII. 1966 го-
дина. . -

Од Окружниот стопански суд во Скопје, ФИ 
бр. 814/66 од 21. XII. 1966 година. (18) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 967, страна 653, книга IV е запишано 
следното: Фирмата на Занаетчиската јорганџиска 
и шивачка задруга за машка и женска облека „Бе-
ла постела" од Скопје во иднина се менува и ќе 
гласи: Производна јорганџиска и шивачка задруга 
„Бела постела" — Скопје, согласно со одлуката од 
работничкиот совет број 137 од 15. XII. 1966 го-
дина. 

Исто така и досегашната дејност на задругата 
во иднина се проширува и со: општа конфекција, 
изработка на машка и женска облека, изработка 
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на јоргани и душеци, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет на претпријатието бр. 237 од 15. 
XII. 1966 година и елаборатот за економска оправ-
даност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 812/66 од 17. XII. 1966 година ' (21) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 878, страна 93, книга IV е запишано 
следното: Занаетчиското метално, трговско и ус-
лужно претпријатие „26 јули" — Скопје, досегаш-
ната регистрирана дејност ќе ја обавува на големо, 
согласно одлуката на работничкиот совет бр. 5533 
од 13. XII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 803/66 од 17. XII. 1966 година. ' (24) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 259, страна 69, книга IV е запишано след-
ното: Фирмата на Угостителското претпријатие 
„Меркез" од Скопје во иднина се менува и ќе гла-
си: Угостителска работна организација „Меркез" 
— Скопје. 

Исто така и дејноста на Угостителската ра-
ботна организација „Меркез" — Скопје се проши-
рува и во иднина е: вршење на сите видови уго-
стителски услуги (ноќевање, исхрана, точење на 
сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци), 
производство на сода-вода, оранжада, сите видови 
слаткарски и пекарски производи, правење на зим-
ница, производство на сите видови сокови и сладо-
лед. преработка на месо, како и сите споредни деј-
ности предвидени во чл. 17 под „б" од статутот на 
работаат? организација за своја потреба. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 601/66 од 16. XII. 1966 година. (25) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. би. 259, страна 69, книга IV е запишано 
следното: Согласно со одлуките на работничките 
совети на Угостителската работна организација 
„Меркез" од Скопје и Работната организација з ѕ 
туризам и угостителство „Црногорие" — Скопје, 
како и елаборатот за економска оправданост кон 
Работната организација „Меркез" — Скопје се при-
појува Работната организација за туризам и уго-
стителство „Црногорие" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 794/66 од 16. XII. 1966 година (26) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 832, страна 985, книга III е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Работната организација за туризам 
и угостителство „Црногорие" од Скопје, бидејќи со 
одлуките од работничките совети на „Меркез" и 
„Црногорие" двете од Скопје и елаборатот за еко-
номска оправданост се припојува кон Работната 
организација „Меркез" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 795/66 од 16. XII 1966 година. (27) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 572, страна 213, книга II е запишано 
следното: Досегашниот в. д. директор на Тргов-
ското претпријатие за промет со прехранбени и 
индустриски стоки на мало и големо „Славија" од 
Скопје, Панговски Блажо, со решение на Собра-
нието на општината Кисела Вода — Скопје број 
189 од 15. III. 1960 година е назначен за директор 
и како таков во иднина ќе го потпишува претпри-
јатието со старите регистрирани потписници и тоа: 
Панче Тодоровски и Јосиф Панев Стојковски, сме-
тано од 25. XI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 771/66 од 16. XII. 1966 година. (28) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 891, страна 159, книга IV е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Погонот во Скопје на ул. „Гуро 
Ѓаковиќ" број 28 на Претпријатието за занаетчиски 
монтажни работи и производство на градежни мон-
тажно-бетонски камени елементи со трговија на 
мало и големо „Слобода" од Охрид, бидејќи се из-
ведува во самостојно претпријатие под назив: Прет-
пријатие за производство на бетонско-камени еле -
менти и трговија на мало и големо „Бетонка" — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 813/66 од 21. XII. 1966 година. (30) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 794, страна 659, книга III е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Претстав-
ништвото Е о Скопје на улица „256" (VIII колосек) 
на Трговското претпријатие „Југобицикл" — Бел-
град — Анче П. Анчев, е разрешен од должност 
и МУ престанува правото за потпишување. 

За раководител на претставништвото е назначен 
Јаневски Т. Владо. Тој преставништвото ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето, сметано од 19. XII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 818/66 од 21. XII. 1966 година. (31) 

ш 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 794. страна 659, книга III е запишано 
следното' Досегашниот раководител на Стовари-
штето во Скопје на улица „256" (VIII колосек^ на 
Трговското претпријатие „Југобицикл" — Белград, 
Анче ГТ Анчев е разрешен од должност и му пре-
с т а п н а правото за потпишување. 

За раководител на стовариштето е назначен 
Јаневски Т. Владо. Тој стовариштето ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето, сметано од 19 XII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 819/66 од 21. XII. 1966 година. (32) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 959, страна 607, книга IV е запишано 
следното: Покрај досегашниот потписник на „Алка-
лоид — Билка" — индустрија за фармацеутски. 
хемиски производи и промет со лековити билки 

—Скопје, в. д. директорот Георги Теохар Иконо-
мов, претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат во границите на овластува-
њето и новоназначените потписници и тоа: Велков 
Петков Илија, в. д. заменик на генералниот ди-
ректор, Божинов Тодоров Борис, раководител на 
Р. Е. план, анализа и извештаи, Рафески Димитар 
Крсто, ш е ф на увоз, Цветковиќ Стојанова Нико-
лина, ш е ф на извоз, и Исмаи лов Хасан Хамзо, 
раководител на Р. Е. финансии, сметано од 20. XII. 
1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 821/66 од 21. XII. 1966 година. (33) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека ЕО регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 427, страна 513, книга И е запишано 
следното: Фирмата на Продавницата во Титов Ве-
лес, улица „Димитар Влахов" број 101 на Индустри-
јата за обувки „Солид" — Суботица во иднина се 
менува и ќе гласи: Индустрија за обувки и плас-
тика „Солид" - Суботица - Продавница во Титов 
Велес, улица „Димитар Влахов" број 101, согласно 
со решението на СО - - Суботица - Одедление за 
стопанство бр. 04-10942/1 од 13. IV. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 782/66 од 14. XII. 1966 година. (37) 
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Окружниот стопански суд во С,копје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 220, страна 593, е запишано следното: 
Фирмата на Слаткарското бонбонерско претприја-
тие „Јагода" — Титов Велес, согласно со одлу-
ката на работничкиот совет од 7. XII. 1966 година 
во иднина се менува и ќе гласи: Индустриско-бон-
бонерско-таанско претпријатие „Јагода" — Титов 
Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 801/66 од 17. XII. 1966 година. (38) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 300, страна 1231, книга I е запишано 
следното: Досегашниот в. д. директор на Трговската 
работна организација за промет со индустриски 
стоки и нафтени деривати на големо и мало „Тесла-
петрол" — Тетово, Јован Исајевски, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишување. 

За директор на работната организација е на-
значен Перо Стефановски. Тој претпријатието ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето со старите регистрирани 
потписници и тоа: Јован Спасеновски, секретар, 
Глигур Симоски, комерцијален директор, и Драги 
Максимовски, финансов директор, сметано од 15. 
XII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 807/66 од 17. XII. 1966 година. (39) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 290, страна 1259, книга I е запишано 
следното: Досегашниот потписник на Трговското 
претпријатие за промет на големо и мало со текстил 
и кожна галантерија „Јелаќ" — Тетово, Ленка Ки-
ровска, ш е ф на сметководството, е разрешена од 
должност и и престанува правото за потпишување, 
сметано од 11. XI. 1966 година. 

Потписници и понатака остануваат старите ре-
гистрирани и тоа: Бурханидин Мухидини, в. д. ди-
ректор, Салиу Сали, секретар, Љубица етер јоска, 
книговодител, и Јовановски Диме Никола, ш е ф на 
комерцијално^ одделение, сметано од 11. XI. 1966 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 764/66 од 23. XI. 1966 година. (40) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број. 434, страна 571 книга II е запишано 
следното: Согласно со одлуката на задружниот со-
вет на Земјоделската задруга „Напредок" од село 
Марвинци и одлуката на работничкиот совет на 
Земјоделското стопанство ,,Лиска Река" — Валан-
дово, како и елаборатот за економска оправданост, 
Земјоделската задруга „Напредок" од село Марвин-
ци се припојува кон Земјоделското стопанство 
„Лиска Река" — Валандово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 9/67 од 11. I. 1967 година. (42) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 457, страна 743, книга II е запишано 
следното: Фирмата на Претпријатието за производ-
ство на конфекција и галантерија — Гевгелија во 
иднина се менува и ќе гласи: Претпријатие за про-
изводство на конфекција „Елегант" — Гевгелија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 4/67 од 11. I. 1967 година. (44) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 168, страна 445, книга I е запишано 
следното: Согласно со одлуката на Градежното 
претпријатие за висока и ниска градба „Црвена 
ѕвезда" .— Дирекција во Гостивар број 07-1907 од 
10. XI. 1966 година и елаборатот за економска 
оправданост, дејноста на Градежното претпријатие 

за висока и ниска градба „Црвена ѕвезда" — Гос-
тивар во иднина се проширува и со: ќе изведува 
и станови за пазар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 23/67 од 14. I. 1967 година. (45) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 165, страна 519, книга III е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Економската единица во Кичево 
на Градежното претпријатие „Гранит" — Скопје 
согласно со одлуката на работничкиот совет С I 4G 
од 4. I. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 29/67 од 13. I. 1967 година. (48) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 205, страна 229, книга IV е запишано 
следното: Дејноста на Претпријатието за промет и 
преработка на млеко и млечни производи „Овче 
Поле" — Скопје во иднина се проширува и со: 
продажба на земјоделски производи, согласно со 
одлуката на работничкиот совет и елаборатот за 
економска оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 20/67 од 11. I. 1967 година. (55) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 188, страна 943, книга III е запишано 
следното: „Макотекс" увоз—извоз од Скопје со ре-
шение на Собранието на општината Идадија — 
Скопје број 20743 од 5. XII. 1966 година е ставено 
под принудна управа. 

Со ^рецитираното решение на Собранието на 
општината Идадија Скопје за принуден управник 
е назначен Хаџи Митрев Димитар. Тој претприја-
тието под принудна управа ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето, сметано од 28. XII. 1966 година. 

На досегашните потписници и тоа: Владо Да-
нев Стаменков, генерален директор, Перо Адамов-
ски, Пендев Милан Георги, Поповски Димитар Рад-
мило, Матевска Стефан Милица, Киро Христо Апо-
столов, Стаматовски Живко Александар и Петрова 
Тодор Марија им престанува правото за потпишу-
вање, бидејќи се разрешени од должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 852/66 од 31. XII. 1966 година. (56) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 689, страна 1075, книга И е запишано 
следното: Фирмата на Занаетчиското претпријатие 
за производство на ткаенини — ќилими „Сарај" 
-— Горче Петров во иднина се менува и ќе гласи: 
„Велур флок" текстилна хемиска индустрија — 
Скопје, населба Влае. 

Исто така и дејноста на споменатата инду-
стрија во иднина се проширува и со: производство 
на разни видови лепила, согласно со одлуката на 
работничкиот совет број 1743/1 од 1. IX. 1966 го-
дина и елаборатот за економска оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 596/66 од 12. I. 1967 година. (57) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 859, страна 1177, книга III е запишано 
следното: Седиштето на Преставништвото во Скопје 
на улица „Караорман" број 35 на Трговското прет-
пријатие „Ферромото" — Марибор се преместува 
од улица „Караорман" број 35, на улица „256" (VIII 
колосек). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 27/67 од 12. I. 1967 година. (58) 



Стр. 574 - Бр. 27 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 214, страна 569 е запишано следното: 
Покрај досегашните потписници на Парната пи-
вара „Скопје" во Скопје и тоа: Стаменковски Сто-
јанчо, в. д. директор, Венински Т. инженер Киро, 
директор, Атанас Атанасовски, ш е ф на сметковод-
ството, претпријатието ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува и новоназначениот потписник Сто-
јан Досев, раководител на финансискиот сектор, 
сметано од 11. I. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 26/67 од 12. I. 1967 година. (59) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег број 924, страна 399, книга IV е запишано 
следното: Седиштето на „Транспорт" - претприја-
тие за утовар, растовар и превоз на стоки — 
Скопје се преместува од улица „Иво Рибар Лола'1 

број 27 на улица „Железничка" к а ј Пошта 2 до 
Царинарницата. 

Исто така и досегашниот в. д директор Симов-
ски Стојан е назначен за директор и како таков во 
иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
претпријатието во границите на овластувањето, сме-
тано од 10. I. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 22/67 од 11. I. 1967 година. (62) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 308, страна 803, книга I е запишано 
следното: Седиштето на Претставништвото во Скопје 
на улица „Крушевска" број 21 на Претпријатието 
„Меркур" за меѓународна трговија, застапништва 
и консигнациони складишта — Загреб во иднина 
се преместува на улица „Караорман" број 35 во 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 16/67 од 13. I. 1967 година. (65) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 229, страна 623 е запишано следното: 
Досегашниот в. д. директор на Занаетчиското ќур-
чиско-крзнарско претпријатие „Димко Митрев" — 
Титов Велес, Грозданов Петре, е разрешен од дол-
жност и му престанува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен Ко-
вачев Тодор Андреја. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува со новоназна-
чените потписници и тоа: Манушева Дамаскин Сте-
фанка, ш е ф на сметководството, и Кочевски Саздо 
Јовче, секретар, сметано од 31. ХП. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 857/66 од 12. I. 1967 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 436, страна 1190 е запишано следното: 
Дејноста на Трговското претпријатие за промет со 
огревни и градежни материјали на големо и мало 
„Сеча" — Скопје согласно со одлуката на работ-
ничкиот совет и елаборатот за економска оправ-
даност во иднина се проширува и со: железарска 
и метална стока, велосипеди, машини за шиење и 
прибор и тоа само валани производи (челични ли-
мови Превлечени со друг метал или заштитени на 
друг начин против корозија и челични цевки), обо-
ени метали и разни производи од обоени метали, 
производи од жица, земјоделски алат и справи, 
алат и машини за ковачи, лимари и ѕидари, сто-
ларски и бочварски алат и прибор, лимена стока, 
кујнски и куќни прибор, хартија за покривање на 
покриви и дрвени држалки за мотики, пијуци, се-
кири и коси, дрвени рачки за алат, дрвени вили и 
лопати, дрвена галантерија за куќни потреби, наф-
тени деривати, мазива, масла и масти и тоа само 
течни горива (разни бензини, петролеум, гориво 
за дизел мотори и масла ва ложење). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 851/66 од 31. ХП. 1966 година. (210) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Прилеп на име Митре Неданоски, с. Витолиште, 
Прилеп. (Ц89) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Струга на име Љубе Клечкарски, с. Мороишта, Стру-
га. (1190) 

Работна книшка бр. 3139 на име Дехар Сулејма-
ни, с. Велешта, Струга. (1191) 

Здравствена легитимација бр. 2929 на име Алиме 
Шабаноски, Кичево. (1192) 

Сообраќајна дозвола за кола „Там", рег. бр. 21-82, 
сопственост на „Македонија пат" - Скопје - Погон 
Т. Велес. (1193) 

Здравствена легитимација на име Игно Јанков, 
ул. „Браќа Капчеви", бр. 4, Т. Велес. (1194) 

Здравствена легитимација бр. 24541 на име Ра-
домир Донев, Неготино. (1195) 

Здравствена легитимација бр. 3679/31 на име Јан-
ко Костоски, Гостивар. (1196) 

Здравствена легитимација на име Злата Душан 
Белковска, с. Челопек, Тетово. (1197) 

Здравствена легитимација бр. 5293 на име Пав-
лина Стефаноска, ул. „Гоце Делчев" бр. 85, Тетово. 

-v (1198) 
Свидетелство на име Исен Асани, с. Сенокос, 

Гостивар. (1199) 
Здравствена легитимација бр. 198689, издадена од 

ЗСО — Скопје на име Глигор Ќуриновски, Скопје. 
(1200) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Коста Ферманов, ул. „Цар Самоил" 
бр. 13, Битола. (1441) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 
Учителската школа „Никола Карев" — Скопје на 
име Алексо Ристов Митревски, Кратово. (1442) 

Здравствена легитимација бр. 11362, издадена 
од КЗСО — Филијала — Кр. Паланка на име Ри-
сто Георгиев Марковски, с. Дурачка Река, Кр. Па-
ланка. (1443) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Ресен на име Слободанка Маџаровска, с. Болно, 
Ресен. ' (1444) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Ресен на име Васил Јанкуловски, с. Наколец, Ре-
сен. (1445) 

Здравствена легитимација бр. 13667 на име Ду-
ша Соколова, Неготино. (1446) 

Здравствена легитимација на име Мемет Веј-
сели, ул. „Борче Јованоски" бр. 20, Гостивар. (1447) 

Работна книшка рег. бр. 687, серија бр. 387733 
на име Русомир Стојкоски, Гостивар. (1448) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Нехру Јунус Рашидов, ул. „Д. Гру-
ев" бр. 14, Кочани. (1449) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Панчево на име Неваип Арифи, Скопје. (1450) 

Здравствена легитимација бр. 33846, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Томе Тошевски, Скопје. 

(1451) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Слободан Рогановиќ, Скопје. (1452) 
Свидетелство за завршена I година, издадено 

од училиштето „Коце Металец" — Скопје на име 
Ордан Грнчаревски, Скопје. (1453) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на име Ремзи ја Абду-
лова, Скопје. (1454) 

Воена книшка издадена од Пула на име Усеин 
Керимов, Скопје. (1455) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Г. Петров на име Ружди С. Неловски, с. Д. Свила-
ре, Скопје. (1456) 

Дозвола за носење на оружје бр. 53, издадена 
од СВР — Скопје на име Стојан Николовски, Ско-
пје. (1457) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Орце Ѓоргиевски, Скопје. (1458) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Султана Сотир Љутикова, Скопје. 

(1459) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Демир Ибраимов, Скопје. (1460) 
Свидетелство за завршена I година, издадено од 

ЕМЗУС „Коце Металец" — Скопје на име Венцо 
Богатинов, Скопје. (1461) 

Здравствена легитимација бр. 401804, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Никола Захарија Попов-
ски, Скопје. (1462) 

Здравствена легитимација бр. 12606, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Блажо В. Трајковски, 
Скопје. (1463) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владимир Урошевиќ, Скопје. (1464) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бафтије Алили, Скопје. (1465) 

Здравствена легитимација бр. 185326, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Алки Георгиевски, Ско-
пје. (1466) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Ско-
пје на име Димитар Томо Угриновски, Скопје. (1467) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Вејсел Реџеп, Скопје. (1468) 

Здравствена легитимација бр. 358745, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Верица А. Смилевска, 
Скопје. (1469) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Панче Дубарџиевски, Скопје. (1470) 

Здравствена легитимација бр. 87942, издадена 
од Битола на име Костадин Марковски, ул. „Ме-
тоди Патчев" бр. 20, Битола. (1471) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Јованка Жежовска, с. 
Трн, Битола. (1472) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Стојче Дамбевски, ул. „Романија" 
бр. 41/20, Битола. (1473) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Б л а ж е Рајковски, с. Крклино, Би-
тола. (1474) 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

а) За избор по еден наставник во звањето ре-
довен професор, вонреден професор, виши пре-
давач, доцент или предавач за предметите: 

1. Основи на економетријата 
2. Монетарна теорија и политика 
б) За избор по еден асистент по предметите: 
1. Математика за економисти со статистика, 
2. Политичка економија. 
Пријавите се поднесуваат во Секретаријатот 

на факултетот. 
Конкурсот ќе трае до пополнување на работ-

ните места. 

Bp. 24. - Стр. 575 

Советот на Централното основно училиште 
населба Сингелиќ, 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите работни места 
за учебната 1967/68 година 

I — З,а паралелки со македонски наставен јазик: 
1. Наставници по математика 2 
2. Наставник по физика со надополнување 

математика 1 
3. Учител во подрачното училиште село 

Арачиново 1 
4. Учител во подрачното училиште село 

Стајковци 1 

П. — За паралелки со поштарски наставен јазик: 
1. Наставник по математика и физика 1 
2. Наставник по македонски и француски 

со познавање на албански литературен 
јазик 1 

3. Наставник за предметите: запознавање на 
природата, биологија, хемија, физика и 
запознавање на општеството 1 

4. Наставник по историја, географија, соци-
јалистички морал со надополнување му-
зичко 1 

5. Учител во централното училиште с. Син-
ѓелиќ 1 

6. Учител во подрачното училиште с. Ара-
чиново 1 

7. Учител во подрачното училиште с. Мојанци ^ 
8. Учител во подрачното училиште с. Гру-

шино 1 

УСЛОВИ: 

За кандидатите под I и тоа 1 и 2 со завршена 
соодветна група предмети на ПА или факултет, 
а за 3 и 4 со завршена учителска школа. 

За кандидатите под П и тоа за 1, 2, 3 и 4 со за-
вршена соодветна група предмети на ПА или ф а -
култет, за бројот 5 завршена учителска школа и 
положен стручен испит, а под броевите 6, 7 и 8 
со завршена учителска школа. 

Кандидатите што ќе конкурираат должни се 
да ги достават следните документи и тоа: 

— Молба со такса од н. д. 0,50, 
— Диплома за образование, 
— Лекарско уверение, 
— Извод од матична книга на родените, 
— Уверение за државјанство, 

— Работни карактеристики за последните две 
години, кои се во работен однос. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
ње во „Службен весник на СРМ". 

Некомплетирани документи нема да се земат 
предвид. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Е JIЕКТРО -МЕТАЛ О - ПРЕР АБОТУ В АЧКО 
УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО 

„КОЦЕ МЕТАЛЕЦ" - СКОПЈЕ 

о б ј а в у в а 

ВТОРО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

за отстапување изградба на инвестициониот објект 
ЕЛЕКТРО-МЕТАЛО-ПРЕРАБОТУВАЧКО УЧИЛИ-
ШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО „КОЦЕ 
МЕТАЛЕЦ" - Скопје 

1) Јавното наддавање ќе се одржи во Скопје 
во 10 часот на 24 август (четврток) во просториите 
на Училиштето (близу Воената болница). 

2) Предмет на јавното наддавање е: 
а) извршување по единици на мера на сите 

градежни и градежно-занаетчиски работи, како и 
сите инсталациони работи од инвестициониот објект 
— училиште „Коце Металец" — Скопје, врз основа 
на изготвената инвестиционо-техничка документа-
ција обезбедена од страна на инвеститорот; 

б) извршување на сите градежни и градежно-
занаетчиски работи, како и сите инсталациони ра-
боти во сите технички постојни прописи и стан-
дарди а спрема инвестиционата техничка докумен-
тација без никакви накнадни работи — со клуч во 
рака. 

3) Ориентационата пресметковна вредност на 
објектот изнесува 6,000.000,00 нови динари (600,000.000) 
стари динари. 

4) Краен рок за извршување на сите работи е 
30. IX. 1968 година. 

5) Инвестиционата техничка документација мо-
ж е да се добие на увид од 07—13 часот секој рабо-
тен ден, со исклучок во сабота. 

6) Кауција од 10/о од ориентационата п р е с м е т -
ковна вредност е задолжителна. 

7) Понудувачите не плаќаат никаква локална 
такса. 

8) Понудувачите се должни со понудата во од-
воен плик да ја достават и сета обавезна докумен-
тација предвидена во член 19 а посебно во чл. 21 
и други од Правилникот за отстапување изград-
ба на инвестициони објекти и работи („Службен 
весник на СРМ" бр. 31/63). 

9) Заинтересираните стопански организации мо-
жат веднаш да ги подигнат општите, посебните и 
техничките услови и документи по кои можат да 
учествуваат на јавното наддавање. 

10) Сите обавестувања можат да се добијат лич-
но или преку телефон бр. 32-431 — Скопје. 

30 јуни 1967 

СОДРЖИНА 
Страна 

272. Закон за промет на стоки — — — — 545 
263. Закон за искористување на пасиштата 546 
264. Закон за завршната сметка за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1966 
година — — — — — — — — — 549 

265. Закон за санитарната инспекција — — 554 
266. Закон за инспекцијата на парни котли 555 
267. Закон за градежната инспекција — — 556 
268. Закон за електроенергетската инспекција 557 
269. Закон за соновање Републички инспект-

о р а т за ПТТ и радио-сосбраќај — — 559 
270. Закон за основање Републички инспек-

торат за железници и жичари — — — 559 
271. Закон за основање Републички инспек-

торат за патишта и патен сообраќај — 560 
272. Одлука за избор на судии-поротници на 

стопански судови — — — — — — 560 
273. Одлука за разрешување и избор на судии 

на Врховниот суд на Македонија — — 562 
274. Одлука за избор на претседатели и за 

разрешување и избор на судии на окруж-
ните стопански судови — — — — — 562 

275. Одлука за разрешување и избор на прет-
седател и за избор на судии на Вишиот 
стопански суд во Скопје — — — — 562 

276. Одлука за избор на претседатели и за 
разрешување и избор на судии на окруж-
ните судови од општа надлежност — 563 

277. Одлука за разрешување и избор на чле-
нови на Советот на Адвокатската комора 
на Македонија — — — — — — — 563 

278. Одлука за потврдување Статутот на Ви-
шата земјоделска школа во Битола — 564 

279. Одлука аз потврдување Статутот на Ви-
шата школа за физичка култура во 
Скопје — — — — — — — — — 564 

280. Одлука за потврдување Статутот на 
Центарот за странски јазици во Скопје 564 

281. Одлука за потврдување Статутот на Ре-
публичкиот фонд за истражувачки ра-
боти во рударството — — — — — 565 

282. Одлука за усвојување на завршната 
сметка на укинатиот Републички фонд 
за нестопански инвестиции — — — 565 

283. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за регулирање надоместоците 
на пратениците и функционерите што ги 
избира или именува Собранието — — 565 

284. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за определување стопа на дел средства 
на заеднички работи на запекувањето 
при Републичката заедница за работите 
на запослувањето за 1967 година — — 566 

285. Одлука за образување на Заедничка ко-
мисија на Републичкиот, Стопанскиот и 
Социјално-здравствениот собор за орга-
низирање и следење на јавната диску-
сија за реформата во системот на здрав-
ственото осигурување — — — — — 566 

286. Одлука за избор на претседател и чле-
нови на Заедничката комисија за орга-
низирање и следење на јавната диску-
сија за реформа во системот на здравст-
веното осигурување — — — — — 566 

287. Упатство за образецот на договорот за 
учење — — — — — — — — — 567 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32.836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 при 

Наредната банка — Скопје. Графички завод ,,Гоце Делчев" - Скопје. 


