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З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат мерките и норма-

тивите за создавање на безбедни услови за зашти-
та на работниците при работа во основните орга-
низации на здружениот труд. 

Одредбите на овој закон се однесуваат и на ра-
ботниците во органите и организациите на општи-
ните и Републиката и другите правни лица како 
и на работниците вработени ка ј лицата кои само-
стојно вршат дејност со личен труд. 

Член 2 
Заштита при работа им се обезбедува и па ли-

цата што се на школување односно стручно ос-
пособување за време додека се наоѓаат на прак-
тична работа во училишни и други работилници, 
кабинети, лаборатории и друго, на учесниците па 
младинските и други работни акции и други лица 
определени со прописи кои се осигурени за слу-
чај на несреќа при работа или заболувања од про-
фесионални болести. 

Заштита при работа им се обезбедува и на ли-
цата што се наоѓаат на издржување на казна до-
дека се на работа во работилници или работи-
лница. 

Член 3 
Заштитата при работа опфаќа мерки и средства 

насочени кон создавање на безбедни услови за 
работа. 

Безбедни услови за работа се остваруваат со 
примена на современи технички, здравствени, со-
цијални и други мерки за спречување и отстрану-
вање на причините за телесни повреди и други 
здравствени оштетувања на работниците при ра-
бота. 

Безбедни услови при работа се остварени ако 
повреди и други здравствени оштетувања на ра-
ботниците при работа не можат да настанат освен 
во случај на дејствување на виша сила. 

Член 4 
Правата и обврските за заштита при работа ги 

обезбедуваат работниците во основните организа-
ции на здружениот труд, во согласност со мерките 
и нормативите определени со овој закон и други 
прописи со кои се регулира заштитата при работа. 

Заштитата при работа на учесниците на до-
броволните работи во јавен интерес ја обезбеду-
ваат организаторите на овие работи. 

Член 5 

Со самоуправна спогодба на здружување, работ-
ниците во основните организации на здружениот 
труд можат прашања од заеднички интерес за за-
штитата при работа да ги уредуваат на единствен 
начин, за целата организација на здружен труд 
или да утврдат заеднички основи и мерила од ме-
ѓусебните односи за спроведување на заштита при 
работа. 

Член 6 

Остварувајќи го правото на самоуправување, 
работниците во основните организации на здружен 
труд имаат право и должност да ја организираат 
заштитата при работа и да се грижат за унапре-
дување на заштитата. 

Заштитата при работа се остварува и се уна-
предува напоредно со организирањето и унапре-
дувањето на процесот на производство, технолош-
киот процес и процесот на работата воопшто. 

Член 7 

Општините и Републиката ја насочуваат по-
литиката на заштита при работа, организираат над-
зор над спроведувањето на прописите за заштита 
при работа, ги поттикнуваат основните организации 
во здружениот труд и другите заинтересирани ор-
гани за соработка и организирано спроведување и 
унапредување на заштитата при работа. 

Член 8 
Претходни превентивни мерки во врска со за-

штитата при работа преземаат: самоуправните ин-
тересни заедници на здравственото, пензиското и 
инвалидското осигурување, осигурувањето на имо-
ти и лица и самоуправните интересни заедници од 
областа на образованието, врз основа на самоу-
правна спогодба. 

Стопанската комора на Македонија, општестве-
но-политичките организации, особено Советот на 
сојузот на синдикатите на Македонија за уредува-
ње на заштитата при работа даваат иницијатива 
за склучување на самоуправна спогодба од прет-
ходниот став. 

Член 9 
Одделни работи во спроведувањето и унапре-

дувањето на заштитата при работа можат да вр-
шат научните и стручните установи од областа на 
заштитата при работа утврдени со овој закон, ако 
основните организации на здружениот труд не мо-
жат сами да ги извршат. 

Член 10 
Работите што произлегуваат од заштита при 

работа се работи од општ интерес за Републи-
ката. 
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II. МЕРКИ И НОРМАТИВИ ЗА ЗАШТИТА 
ПРИ РАБОТА 

Член 11 
Мерките и нормативите за заштита при ра-

бота се определуваат со прописи донесени врз ос-
нова на одредбите на овој закон за сите работни 
места и работи што ги извршуваат работниците. 

Со прописите од претходниот став се утврду-
ваат општите и посебните заштитни мерки и нор-
мативи за заштита при работа како и други мерки 
што се од влијание за создавање на безбедни ус-
лови при работа. 

1. Општи мерки и нормативи за заштита при 
работа 

а) Градежни објекти 

Член 12 
Со прописите од член 11 на овој закон се 

определуваат мерките и нормативите за заштита 
при работа на градежните објекти, условите што 
треба да ги исполнуваат градежните објекти, од-
носно работните и други простории каде што се на-
оѓаат работници на работа, а особено за определу-
вањето на димензиите и уредувањето на простори-
ите односно нивните делови на уредите за одржу-
вање на температурата, за прочистување на воз-
духот, за осветление, санитарни уреди, средства и 
уредите за спречување на штетната бучава и ви-
брација, уредување на споредните и помошните 
простории и просториите за безбедно движење (ма-
гацини, скали, светларници и сл.) како и други 
елементи што се од влијание за безбедноста на ра-
ботниците. 

Член 13 
Проектанските организации на здружениот 

труд односно инвеститорите на градежни објекти 
наменети за работни простории, како и проектан-
тите и изведувачите на технолошките процеси, при 
проектирањето или конструирањето односно лоци-
рањето или изведувањето на работите се должни да 
ги применат односно обезбедат пропишаните мерки 
и нормативи за заштита при работа. 

Проектанските организации на здружениот труд 
при проектирањето на проектите од претходниот 
став се должни да изработат посебна документа-
ција за секој проект за предвидените мерки и нор-
мативи за заштита при работа. 

Член 14 
Инвеститорите се должни да прибават соглас-

ност за делот на проектите што се однесува на 
заштитата при работа од органот на инспекцијата 
на трудот пред да отпочнат со изградбата и рекон-
струкцијата на објектите наменети за работа на 
работниците. 

Органот на инспекцијата на трудот не може да 
даде согласност од претходниот став ако во про-
ектите нема посебна документација за предвиде-
ните мерки и нормативи за заштита при работа. 

Без согласност од став 1 на овој член на инве-
ститорот не може да се издаде одобрение за из-
градба и реконструкција на објектите наменети за 
работа. 

Член 15 
Во поста,пката за издавање на одобрение за 

употреба на изградени и реконструирани објекти 
како и при нивното пуштање во употреба учествува 
и надлежниот орган на инспекцијата на трудот. 

б) Орудија за работа 

Член 16 
Орудијата за работа и уредите што се израбо-

туваат, мораат да бидат обезбедени со заштитни 
направи во согласност со пропишаните мерки и 
нормативи за заштита при работа. 

Член 17 
Со прописите од член 11 на овој закон се спро-

редуваат заштитните направи и други мерки на 
заштита на машини, алати, уреди и други помошни 
средства за работа. 

Заштитните направи се вградуваат, по правило, 
на самото орудие за работа и тоа на тој начин 
што во случај на какво и да било расипување 
автоматски или со на јмал напор да може да се пре-
кине движењето на орудието. 

Член 18 
Производителите на орудија за работа и други 

помошни уреди на механизиран погон при нив-
ното проектирање, конструирање и производство се 
/должни да се придржуваат за пропишаните мерки 
и нормативи за заштита при работа. 

Придржувањето за пропишаните мерки и нор-
мативи за заштита при работа во смисла на прет-
ходниот став производителите се должни да го 
докажат со посебна исправа. 

Член 19 
Увозниците на орудија и уреди за работа се 

должни, пред увозот односно порачката од стран-
ство да прибават исправа со која се потврдува 
дека орудијата и уредите одговараат на условите 
предвидени со прописите за заштита при работа 
односно според меѓународните препораки и кон-
венции. 

в) Движење на работниците при работа и 
транспорт 

Член 20 
Со прописите од член 11 на овој закон се опре-

делуваат мерките и нормативите на заштитата во 
врска со движењето на работниците при работа и 
транспорт, при што треба особено да се води смет-
ка при изработката на средствата за рачен и меха-
низиран превоз вагонетки, индустриски железници 
и др., пренесување со лифтови, дигалки и слич-
но, работниците што ракуваат со средствата на 
превозот односно пренесувањето да бидат обезбе-
дени во нивното движење. 

г) Бучава и вибрација 

Член 21 
Со прописите од член 11 на овој закон се опре-

делуваат мерките и нормативите за заштита со кои 
се спречува штетното дејство па бучавата и ви-
брацијата врз човечкиот организам, највисоката 
дозволена граница на јачината и начинот на кој 
се намалуваат бучавата и вибрацијата за да не ја 
минат таа граница (со изолирање на изворот на 
бучавата, по пат на придушувач!! и сл.). 

д) Електрична струја и штетни зрачен,а 

Член 22 
Со прописите од член 11 на овој закон се опре-

делуваат мерките на заштитата со кои се оневозмо-
жува допир со тело низ кое минува струја од опа-
сен напон и од опасно зрачење на човечкиот орга-
низам како и други мерки и нормативи на зашти-
тата против опасност од удар на електрична стру-
ја (уземјување, низок напон и друго), односно од 
последиците што може да ги предизвика електрич-
ната струја (пожар и сл.). 

е) Опасни и штетни материи и противпожарно 
обезбедуваше 

Член 23 
Со прописите од член 11 на овој закон се опре-

делуваат мерките и нормативите на заштитата на 
работниците во врска со сместувањето, транспор-
тот и ракувањето со материи што можат да предиз-
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викаат телесни или здравствени оштетувања, а осо-
бено со лесно запални, експлозивни, врели, отров-
ни, заразни, нагризувачки и други материи кои мо-
жат да бидат опасни или штетни по човековиот 
организам. 

ж) Здравствени услови при работа 

Член 24 
Со прописите од член 11 на овој закон се 

предвидуваат мерките и нормативите за обезбеду-
вање на хигиенски и здравствени услови при рабо-
та, особено со одржување на чистотата на просто-
риите и воздухот со уредување на санитарните уре-
ди, гардеробите и трпезариите, со снабдување со 
вода за пиење и миење, со соодветно осветлување 
на работните места и простории, температурата и 
влажноста, со отстранување на отпадоците и от-
падните води и укажување на прва помош. 

2. Средства за лична заштита при работа и лична 
заштита на опрема 

Член 25 
Ако опасностите и штетностите, на кои се из-

ложени работниците на работа, не можат на друг 
начин да се отстранат, се употребуваат средства 
за лична заштита при работа (заштитна облека, 
обувки и друго). 

Член 26 
За заштита од ненадејни и повремени опаснос-

ти на работниците на работа им се обезбедува и 
става на располагање лична заштитна опрема, која 
мора да биде изработена така што да го спречува 
дејството на односната опасност. 

Член 27 
Со прописите од член 11 на овој закон се опре-

делуваат на кои работи и кои средства за лична 
заштита при работата односно лична заштитна 
опрема се користат за отстранување на дејството 
на одделни видови на опасности, односно штетно-
сти по организмот на работниците на работа. 

Член 28 
Производителите на средства за лична зашти-

та и лична заштитна опрема при нивното произ-
водство се должни да се придржуваат за пропи-
шаните нормативи за заштита при работа и југо-
словенските стандарди. 

Придржувањето за пропишаните нормативи ^а 
заштита при работа во смисла на претходниот став 
производителите се должни да го докажат со по-
себна исправа. 

Член 29 
Увозниците односно порачувачите на средства 

за лична заштита и лична заштитна опрема се 
должни, пред увозот односно порачката од стран-
ство, да прибават исправа со која се потврдува де-
ка средствата за лична заштита и личната заштит-
на опрема одговараат на условите предвидени со 
законските прописи за заштита при работа однос-
но на југословенските стандарди. 

3. Посебни мерки и нормативи за заштита 
при работа 

Член 30 
Со прописите од член 11 на овој закон се опре-

делуваат посебни мерки и нормативи за заштита 
при работење на отворен простор особено во гра-
дежништвото, земјоделството, при експлоатација на 
шуми, во каменоломи и на други работи за доби-
вање на градежни материјали. 

Мерките и нормативите за заштита при работа 
од претходниот став опфаќаат особено: обезбедува-
ње на работниците на работа од уривање, одрону-
вање и потопување; заштита на работниците врабо-
тени на издигнати места, при длабоко копање, ури-

вање на градежни објекти и минирање, заштита од 
атмосферски влијанија односно непогоди, покачена 
или намалена температура, врнежи, луњи, гром и 
други работи на отворен простор. 

Член 31 

Со прописите од член и на овојгЗакон се опре-
делуваат посебни мерки и нојшатики за заштита 
при работа под вода, во кесони, нуркање, при из -
менет воздушен притисок, укажувањер^а прва по-
мош како и други мерки и н о р м а т и Ц ј ^ а обезбе-
дување во врска со особеностите на рабатите што се 
изведуваат под вода. 

\ \ 
Ч Л С ^ З Д 

Со прописите од член ЈП на овој з а к о н ч е опре-
делуваат мерки и нормативи за заштита на, работ-
ичките вработени на сувоземниот, воздушниот или 
водниот сообраќај што се однесуваат особено на 
опасностите од средства што се во погон и движење 
на Објектите, на обезбедување сместувањето и ис-
храната жУради постојани промени на местото на 
работат^ д^ местото на живеењето, како и други 
мерки ич-,нормативи за Заштита во врска со осо-
беноста ^ а работите што ги вршат работниците 
вработени во ^сообраќај от. 

4. Мерки за заштита во врска со условите 
^ а работа 

Ч л ц г З З \ 

Со прописите од ^лен И на овој закон се о п р е -
делуваат одделни м е р к Е к ^ ^ Ц т и т а при работа и 
условите за продолжена Јж^т?цлноќна работа, ра-
бота во смени и користење на^озм^р кои непосред-
но влијаат врз безбедноста при работа, како и ра-
боти што се вршат со скратено работно време. 

Член 34 

Со прописите за заштита при работа се одреду-
ва на кои работи и во кои случаи се применуваат 
посебни мерки за заштита на жени, младинци, ин-
валиди и постари работници односно каде е вооп-
што забрането да работат овие лица. 

Овластување и постапка за донесување 
на прописи за заштита при работа 

Член 35 

Прописите со кои се определуваат условите, оп-
штите и посебните мерки и нормативи за заштита 
при работа, ги донесува републичкиот секретар за 
ТРУД. 

Прописите со кои се определуваат општите и 
посебните мерки и нормативи за заштита при ра-
бота, а кои се однесуваат на: градежните објекти, 
орудијата за работа, електричната струја, сред-
ствата и опремата за лична заштита во смисла на 
член 12, 17, 22 и 27 на овој закон, ги донесува ре-
публичкиот секретар за труд, во согласност со ре-
публичкиот секретар за индустрија и трговија. 

Прописите со кои се определуваат општите и 
посебните мерки и нормативи за обезбедување на 
хигиенски и здравствени услови при работа однос-
но за заштита од бучава и вибрација, и укажување 
на прва помош во смисла на член 21 и 24 на овој 
закон, ги донесува републичкиот секретар за труд 
во согласност со републичкиот секретар за здрав-
ство и социјална политика. 

Прописите од претходните ставови се донесу-
ваат по претходно мислење на Советот на сојузот 
на синдикатите на СР Македонија, Стопанската ко-
мора на Македонија и на заедниците за здрав-
ствено, пензиско и инвалидско осигурување на Ма-
кедонија. 
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III. ОБВРСКИ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Член 36 
Основните организации на здружениот труд се 

должни да ги спроведуваат мерките за заштита при 
работа предвидени со закон и со прописите доне-
сени врз основа на овој закон, како и да ги сле-
дат, проучуваат и користат искуствата од заштита-
та при работа. 

Член 37 
Основните организации на здружениот труд ги 

вршат сите работи во врска со спроведувањето и 
унапредувањето на заштитата при работа, освен 
работите што со овој закон се ставени во надлеж-
ност на општините и Републиката односно нивните 
органи. 

Член 38 
Основните организации на здружениот труд ги 

користат орудијата за работа и уредите односно да-
ваат на употреба средства и опрема за лична за-
штита при работа само ако се тие во согласност со 
одредбите на прописите за заштита при работа. 

1. Уредување на заштита при работа 

Член 39 
Работниците во основните организации на здру-

жен труд, во согласност со мерките и нормативите 
определени со прописите за заштита при работа, 
донесени врз основа на закон, ја уредуваат зашти-
тата при работа според своите услови и потреби со 
самоуправна спогодба за меѓусебните односи на ра-
ботниците во здружениот труд. 

Со самоуправна спогодба од претходниот став, 
работниците ги утврдуваат нормите и мерките за 
спроведување и унапредување на заштитата при 
работа, а особено: 

1. начинот на организирање на работите за за-
штита при работа, задачите на работниците што со 
грижат за заштитните мерки при работа; 

2. обврските на работниците на работа во врска 
со заштита при работа, како и организирањето и 
начинот на вршење на внатрешна контрола, од-
носно овластувањата на работниците што ја вршат 
таа контрола; 

3. начинот на соработка на службата за зашти-
та при работа со другите служби во организација-
та, со здравствената, противпожарната, кадровска-
та служба, социјалниот работник, индустрискиот 
психолог и други; 

4. постапката и начинот па запознавање на ра-
ботниците со условите за работа и со опасностите 
врзани за работното место, односно при стапување-
то на работа или преместување па друго работно 
место, како и начинот на обучување и воспитување 
од материјата за заштита при работа, односно за 
проверување и проширување на знаењето па ра-
ботниците на работа од материјата на заштитата; 

5. работните места на кои постои зголемела 
опасност од повреди и заболувања во врска со ра-
ботата, како и условите што треба да ги исполну-
ваат работниците на работа за вршење на тие ра-
боти; 

6. ги определуваат орудијата и уредите за 
работа кои според прописите за заштита при рабо-
та подлежат на повремено испитување и начинот 
на нивно испитување; 

7. постапката во врска со набавката, одржува-
њето и користењето на средствата и опремата за 
лична заштита; 

8. начинот на извидување, пријавување и во-
дење на евиденција за повредите при работа и за-
болувањата во врска со работата, чувањето на ис-
правите и документациите од областа на заштита 
како и начинот на спроведување на прописите за 
рЈЗвидите, смртните случаи и колективните несреќи 
при работа; 

9. определувањето на заштитните средства за 
ноќна работа (техничка заштита, здравствена за-
штита, превоз и исхрана); 

10. начинот и постапката за привремено отстра-
нување на работник од работното место кој не се 
придржува за мерките за заштита при работа за 
време на работењето; 

11. се определува одговорноста на раководните 
и одговорните работници во делокругот на нивното 
работење, за спроведување, снабдување, користење 
и одржување на средства за заштита при работа 
и др. 

Член 40 
Правата и обврските за заштита при работа на 

работниците вработени ка ј лица што самостојно 
вршат дејност со личен труд се утврдуваат со ко-
лективен договор. 

Член 41 
Основните организации на здружениот труд со 

програмата за развој, или со посебен план, изра-
ботуваат програма на мерки за заштита при ра-
ботата и ги определуваат средствата за обезбеду-
вање и унапредување на заштитата при работа. 

Член 42 
Образованието во врска со заштитата при ра-

бота е составен дел на стручното оспособување и 
образование на работниците. 

Организациите од областа на образованието што 
подготвуваат средно стручни кадри за одредени 
занимања, како и другите образовно-воспитни ор-
ганизации к а ј кои се врши стручно оспособување 
на работниците, должни се во програмите да вове-
дат наставни содржини од областа на заштитата 
при работа. 

2. Посебни здравствени услови 

Член 43 
Работниците во основните организации на здру-

жениот труд ги пропишуваат посебните услови што 
треба да ги исполнуваат работниците што вршат 
определени работи, каде што постојат зголемени 
опасности од повреди и здравствени оштетувања, 
особено во поглед на годините па животот и струч-
ната квалификација . 

Член 44 
Работниците во основните организации на здру-

жен труд не можат да распоредат на работно место 
лице кое за првпат стапува на работа или се пре-
местува од едно на друго работно место ако прег-
:\о,цно не е утврдена општата здравствена способ-
ност, односно неговата физичка, психичка и друга 
способност во зависност од барањето па работното 
лгесто. 

Член 45 
Работниците во основните организации па 

здружениот труд не можат да одредат работник да 
работи на работно место или работа каде што по-
стои можност од професионални заболувања и дру-
ги болести, ако тој работник, според наодите на ле-
карот на здравствената служба, е наклонет кон 
такви заболувања. 

Член 46 
Работниците во основните организации на здру-

жениот труд се должни најмалку еднаш годиш-
но да организираат и извршат здравствени прегле-
ди на работниците за утврдување на здравствената 
состојба, за што се лава здравствена оценка за ис-
полнувањето на условите за натамошна работа на 
соодветното работно место, доколку со закон или 
друг пропис не е поинаку определено. 

Член 47 
Со лекарската контрола од претходниот член 

се утврдува здравствената, психичката и физич-
ката состојба на работниците, врз основа на лична-
та, семејната, социјалната и работната анамнеза, 
лабораториските и рентгенските наоди, психофи-
зичките испитувања и друго, а зависно од посеб-
ните услови за работа на работните места. 
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Член 48 
Организациите на здружениот труд од областа 

на здравството, кои во својот состав имаат служба 
за медицина на трудот, и други здравствени орга-
низации што вршат соодветни и специјалистички 
прегледи, даваат оцена за здравствената способност 
на работниците. 

3. Обучување и воспитување 

Член 49 
Основните организации на здружениот труд се 

должни секој работник стручно да го оспособат 
за безбедно работење на работното место пред не-
говото распоредување на работа, при преместувања 
на друго работно место, во случај на промена на 
производниот процес, при донесување на нови про-
писи за заштита при работа, а во текот на работе-
њето да се грижат за дополнување на знаењето од 
областа на заштитата. 

Член 50 
Стручното оспособување за безбедно работење 

на работниците основните организации на здруже-
ниот труд го вршат со практично и теоретско обу-
чување. 

Теоретското обучување се спроведува врз ос-
нова на посебна програма која треба да содржи 
особено: 

— подучување на работниците при работа со 
опасни орудија или уреди, употребата или допирот 
на некои отровни материи, како и со опасностите 
што постојат односно што се создаваат на кој и да 
било друг начин; 

— општите и посебните заштитни мерки за 
заштита при работа, како и со причините поради 
кои се предвидуваат и се спроведуваат тие мерки; 

— заштитата при работа со соодветни средства 
и опрема за лична заштита при работа, како и со 
правилното и целисходно користење на уредите и 
средствата со кои се служи во работата; 

— правата и должностите во спроведувањето на 
прописите и мерките за заштита при работа и со 
последиците од непридржување за пропишаните 
мерки; и 

— организацијата на заштитата при работа и 
нејзиното функционирање. 

Времетраењето на практичното обучување се 
врши на работното место на кое работи работникот 
и тоа под непосреден надзор на одредено одговор-
но лице. 

Теоретското подучување и практичната работа 
се спроведува се додека основната организација на 
здружениот труд не даде оцена дека работникот е 
оспособен за безбедно работење. 

Член 51 
Напоредно со стручното усовршување на работ-

ниците за работните места, основната организација 
на здружениот труд е должна да обезбеди и струч-
но оспособување од материјата за заштита при 
работа врз основа на изготвената програма. 

4. Повремени прегледи и испитувања 

Член 52 
Основните организации на здружениот труд се 

должни да извршат испитување на хемиските и би-
олошките штетности и микроклимата во работните 
простории и работните места. 

Испитувањата од претходниот став се вршат 
додека не настанат измени во просториите и во 
технолошкиот процес, при работа на работните 
места. 

Член 53 
Основните организации на здружениот труд се 

должни да извршат прегледи на орудијата и уре-
дите за работа што се предвидени со техничките 
прописи или прописите за заштита при работа во 
роковите уредени со тие прописи. 

За извршените прегледи од претходниот став се 
води посебна евиденција во која задолжително се 
'забележуваат имиЕ^,ата на работниците што извр-
шиле прегледи, нивните квалификации, средствата 
со кои се извршени испитувањата и резултатите на 
испитувањата. 

5. Посебни обврски на основните организации 
на здружениот труд 

Член 54 
На објектите во изградба и при изведување на 

занаетчиски и други работи, кога работат работ-
ници од повеќе организации, секоја организација 
о должна на своите работници да им обезбеди соод-
ветна заштита при работа, според прописите од 
областа на заштитата при работа. 

Член 55 
Основните организации на здружениот труд се 

должни за почеток на работата, односно за поче-
токот на работата на посебна единица, погон и 
слично, да ја известат инспекцијата на трудот на ј -
малку 8 дена пред почетокот на работата. 

Член 56 
Основните организации на здружениот труд се 

должни веднаш да ја известат инспекцијата на тру-
дот за секој смртен случај, колективна несреќа и 
потешка повреда при работа, како и за секоја по-
вреда што би можела да го загрози животот на 
работниците, што се на работа. 

Најдоцна 24 часа по настанот од претходниот 
став основните организации на здружениот труд се 
должни да поднесат писмен извештај до надлеж-
ната инспекција на трудот со опис на настанот и 
неговите последици. 

Се овластува републичкиот секретар за труд да 
донесе упатство за содржината на писмениот из-
вештај од претходниот став. 

Член 57 
Основните организации на здружениот труд 

се должни да го известат инспекторатот на трудот 
за извршувањето на неговото решение и тоа н а ј -
доцна во рок од 8 дена по истекот на рокот опре-
делен за отстранување на недостатоците, односно на 
неправилностите. 

IV. ПРАВА И ОБВРСКИ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 58 
Работникот за време на работата е должен да 

ги користи сите предвидени заштитни средства, да 
ги врши своите работи со полно внимание за да 
придонесе за обезбедување на својот живот и 
здравје како и на животот и здравјето на другите 
работници во основните организации на здружениот 
труд. 

Член 59 
Работникот е должен на непосредниот раково-

дител веднаш да му ги пријави сите забележани 
недостатоци или други појави кои би можеле да 
ја загрозат безбедноста при работа. 

Член 60 
Ако на работникот што е на работа му се за -

канува непосредна опасност по животот поради тоа 
што не се спроведени законските прописи за за -
штита при работа, има право да одбие да работи на 
тоа работно место, додека не се спроведат соодвет-
ните заштитни мерки. 

Ако на работникот што е на работа му се за -
канува непосредна опасност по здравјето поради тоа 
што не се спроведени мерките за заштита при 
работа, тој има право да бара да се отстрани опас-
носта. Ако не се постапи по барањето, работникот 
може да одбие да работи на тоа работно место до-
дека не се спроведат соодветните заштитни мерки. 
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Член 61 
Ако работникот одбие да работи или постави ба-

рање во смисла на член 60 од овој закон, а не-
посредниот раководител смета дека постапката од-
носно барањето на работникот не е оправдано, 
должен е веднаш да го извести инспекторот на 
трудот. 

Инспекторот на трудот по примањето на извес-
тувањето од претходниот став, е должен веднаш 
да спроведе извиди и да нареди да се спроведат 
заштитни мерки односно да нареди запирање на 
работата додека не се спроведат тие мерки или да 
го извести работникот од кои причини неговото 
барање не е основано. 

Член 62 
Работникот има право да бара спроведување на 

заштитните мерки ако на работното место не се 
спроведени заштитни мерки и во случаите кога тие 
мерки не му го загрозуваат животот и здравјето. 

Основните организации на здружениот труд ако 
не донесат одлука по барањето на работникот или 
не ги спроведат заштитните мерки, работникот има 
право да ја прекине работата на работното место. 

V. ОВЛАСТУВАЊЕ И ПОСТАПКА НА 
ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 

Член 63 
Инспекторот на трудот е овластен во секое вре-

ме да влезе во работните простории на основната 
организација на здружениот труд за вршење над-
зор над заштитата при работа без претходно јаву-
вање. Инспекторот е должен да го извести одго-
ворниот или овластениот работник за своето при-
суство. 

Член 64 
Ако инспекторот на трудот утврди повреда 

на прописите за заштита при работа, должен е да 
издаде решение за отстранување на тие недостатоци 
односно неправилности и да го определи рокот во 
кој тие треба да се отстранат. 

Член 65 
Ако основната организација на здружениот труд 

не постапи по решението за отстранување на недо-
статоците односно неправилностите, инспекторот на 
трудот може да ја забрани работата на работните 
места на кои се однесува решението, додека не се 
отстрани недостатокот односно неправилноста. 

Ако забраната на работата од претходниот став 
ја опфати целата основна организација на здру-
жениот труд или посебна единица, погон и сл., 
инспекторот на трудот е должен веднаш да го из-
вести собранието на општината. 

Член бб 
Ако инспекторот на трудот оцени дека некои 

одредби од самоуправните спогодби или општ акт 
донесен врз основа на самоуправната спогодба за 
меѓусебните односи во здружениот труд не се во 
согласност со закон или со прописите донесени врз 
основа на закон, тој е должен да го извести работ-
ничкиот совет на основната организација на здру-
жениот труд. 

Ако органот од претходниот став не ги прифати 
забелешките, инспекторот на трудот ќе го извести 
собранието на општината. 

Член 67 
Ако утврдената повреда на пропис претставу-

ва прекршок или кривично дело, инспекторот на 
трудот е должен да поднесе предлог за поведува-
ње на прекршочна постапка до судијата за прекр-
шоци, односно кривична постапка до јавното обви-
нителство. 

Член 68 
Ако инспекторот на трудот при вршење на над-

зор утврди недостатоци и неправилности во спрове-
дувањето на заштитата при работа, должен е по-
себно да го извести работничкиот совет на основ-
ната организација на здружениот труд за потребата 
од спроведување на пропишаните мерки за зашти-
та при работа, 

Инспекторот е должен да у к а ж е на општата 
состојба на заштитата, на работата на службата за 
заштита, на односот на раководителите и одговор-
ните работници спрема примената на заштитните 
мерки, на активностите што се вршат за образова-
ние и воспитување од материјата за заштита при 
работа и друго. 

Член 69 

Ако спроведувањето на заштитните мерки за 
отстранување на недостатоците односно неправил-
ностите бараат посебни инвестициони вложувања, 
а тие недостатоци односно неправилности не прет-
ставуваат потешко загрозување на животот и 
здравјето на работниците, инспекторот на трудот 
може да и наложи на основната организација на 
здружениот труд да изготви програма за постапно 
сообразување на состојбата со одредбите од пропи-
сите за заштита при работа. 

Член 70 

Против првостепеното решение на инспекцијата 
на трудот може да се изјави жалба непосредно до 
Републичкиот инспекторат на трудот, а против пр-
востепеното решение на Републичкиот инспекторат 
на трудот до републичкиот секретар за труд. 

Жалбата од претходниот став се поднесува во 
рок од 8 дена од приемот на решението. 

Поднесената жалба против решението со кое се 
наредува забрана на работата, не го одлага извр-
шувањето на решението. 

Член 71 

Ако инспекцијата на трудот при вршењето на 
надзор утврди повреда на прописи од надлеж-
носта на друг инспекциски орган, тој е должен за 
тоа веднаш да го извести надлежниот орган на 
таа инспекција. 

Ако инспекцијата на трудот утврди повреда на 
прописи кои делумно спаѓаат во надлежност на 
друг инспекциски орган, ќе донесе решение по 
претходно прибавена согласност од надлежниот ор-
ган на таа инспекција. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 72 

Со парична казна од 10.000 до 30.000 динари 
ќе се казни и за прекршок основната организација 
на здружениот труд ако: 

1) при проектирањето на проекти не се приме-
нат пропишаните мерки и нормативи за заштита 
при работа (член 13); 

2) инвеститорите не побараат согласност на про-
ектите пред да отпочнат со изградба или рекон-
струкција на објектите каде што ќе работат работ-
ници (член 14); 

3) увозниците на орудија и уреди за работа не 
прибават исправи дека се вградени заштитни сред-
ства според меѓународните препораки и конвенции 
(член 19); 

4) производителите (организации) на средствата 
за лична заштита и орудија и уреди за работа на 
механизиран погон за време на производството не 
ги обезбедат со заштитни мерки според прописите 
за заштита при работа (член 18, 20, 28, 29); 

5) пропишаните општи мерки и нормативи за 
заштита при работа не се спроведуваат, а се доне-
сени според член 12, 20, 21, 22, 23, 24 и 28; 

6) пропишаните посебни мерки и нормативи и 
услови за заштита при работа не се спроведуваат, 
а се донесени според член 30, 31, 32 и 33. 

Со парична казна од 500 до 4.000 динари ќе се 
казни и одговорното лице во основната организа-
ција на здружениот труд за прекршок од став 1 на 
овој член. 
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Член 73 
Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе се 

казни за прекршок основната организација на 
здружениот труд ако: 

1) не пропише посебни услови за лицата што 
вршат определени работи (член 43); 

2) не утврди општа здравствена способност на 
лицата пред вработувањето или преместувањето од 
едно на друго работно место (член 44); 

3) распореди лице на работно место со здрав-
ствена состојба која не одговара на работното ме-
сто (член 45); 

4) не извршат на јмалку еднаш годишно перио-
дични и здравствени прегледи на работниците 
(член 46). 

Со парична казна од 500 до 1.000 динари ќе се 
казни и одговорното лице во основната организаци-
ја на здружениот труд за прекршок од став 1 на 
овој член. 

Член 74 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок основната организација на 
здружениот труд ако: 

1) организациите од областа на образованието гте 
воведат во програмите наставна содржина од об-
ласта на заштитата при работа (член 42); 

2) пред распоредувањето на лица на работа или 
во текот на работењето не го запознае (подучи) со 
опасностите во работата одосно со мерките и сред-
ствата за заштита при работа (член 49); 

3) не обезбеди програмирана материја од зашти-
та при работа при стручното образование и усово-
шување на работниците (член 51); 

4) не изврши испитување на хемиските и био-
лошките штетности и микроклимата во работните 
простории и работните места (член 52); 

5) не изврши прегледи на орудијата за работа 
според определените рокови што произлегуваат од 
прописите за заштита при работа и не воведе еви-
денција за извршените прегледи (член 53); 

6) го спречи инспекторот да влезе во работните 
простории (член 63). 

Со парична казна од 500 до 1.000 динари ќе 
се казни и одговорното лице во основната органи-
зација на здружениот труд за прекршок од стд^ 
1 на овој член. 

Член 75 
Со парична казна од 3.000 до 5.000 динари ќе се 

казни за прекршок основната организација на здру-
жениот труд ако: 

1) не ја уреди заштитата при работа според ус-
ловите утврдени со самоуправната спогодба или со 
општиот акт за заштита при работа (член 39); 

2) не се утврдат правата и обврските на работ-
ниците вработени к а ј лицата што самостојно вршат 
дејност со личен труд преку колективни договори 
(член 40); 

3) не изработи програма за мерките за заштита 
и не определи средства за обезбедување на зашти-
тата при работа (член 41). 

Со парична казна од 300 до 500 динари ќе се 
казни и одговорното лице во основната организа-
ција на здружениот труд за прекршок од став 1 
на овој член. 

Член 76 
Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе 

се казни за прекршок основната организација на 
здружениот труд ако: 

1) не го извести органот за надзор за почетокот 
на работата на организацијата или посебната еди-
ница, погон и сл. (член 55); 

2) не ја извести инспекцијата за заштита при 
работа за секој смртен случај, колективна несреќа 
и потешка повреда при работа (член 56); 

3) не ја извести инспекцијата за заштита при 
работа за извршувањето на роковите на издаденото 
решение (член 57). 

Со парична казна од 200 до 300 динари ќе се 
казни и одговорното лице во основната организа-
ција на здружениот труд за прекршок од став 1 на 
овој член, 

Член 77 
Со парична казна од 100 динари ќе се казни за 

прекршок на самото место (мандатна казна) одго-
ворното лице во основната организација на здру-
жениот труд ако во смисла на член 39, точка 11 од 
овој закон: 

1) не ги примени заштитните мерки и не го 
обезбеди користењето на средствата и опремата за 
лична заштита при работа; 

2) не го обезбеди одржувањето во исправна со-
стојба на орудијата за работа и уредите и нивната 
наменска употреба во врска со заштита при ра-
бота; 

3) за дејствието од претходниот став со парична 
казна од 100 дин. ќе се казни за прекршок лице 
што врши самостојна дејност со личен труд, на са-
мото место. 

Паричната казна на самото место за прекршок 
од овој член ја наплатува инспекторот на трудот^/ 
надлежен за вршење на непосреден надзор. 

Член 78 
Со парична казна од 500 до 5.000 дин. ќе се 

казни за прекршок лице што врши самостојна деј -
ност со личен труд, за дејствијата од член 72, 73, 
74, 76 од овој закон. 

VII. ПРЕОДНИ И З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 

Член 79 
Работниците во основната организација на здру-

жениот труд се должни во рок од 6 месеци од де-
нот на влегувањето во сила на овој закон, зашти-
тата при работа да ја уредат во согласност со од-
редбите на овој закон. 

Работниците во основната организација на здру-
жениот труд се должни заштитата при работа да ја 
усогласат со мерките и нормативите на заштитата 
што ќе се пропишуваат врз основа на одредбите на 
овој закон во роковите предвидени со тие прописи. 

Член 80 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

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

427. 
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 ТРУДОТ 

Се прогласува Законот за инспекцијата на тру-
дот, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 10 декември 1973 година, 
и на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 10 декември 1973 година. 

Број 03-3026 
11 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Инспекцијата на трудот врши надзор над при-

мената на Законот за заштита при работа, на З а -
конот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд, на општествените договори, само-
управните спогодби и општите акти на организа-
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циите на здружениот труд со кои се регулираат ме-
ѓусебните односи во здружениот труд како и меѓу-
себните договори за работните односи на работни-
ците вработени ка ј работните луѓе кои самостојно 
вршат дејност со личен труд, ако со посебни про-
писи не е поинаку определено. 

Член 2 
Инспекцијата на трудот врши надзор над при-

мената на законските прописи во организациите на 
здружениот труд, во заедниците и другите органи-
зации, државните органи и други правни лица (во 
натамошниот текст: организации) како и ка ј ра-
ботните луѓе кои при самостојното вршење на деј -
носта со личен труд користат труд и на други лица 
(ЕО натамошниот текст: работодатели). 

Надзорот од претходниот став инспекцијата на 
трудот ги врши по пат на редовни и повремени пре-
гледи. 

Член 3 
Работите на инспекцијата на трудот ги вршат 

општинските органи на управата надлежни за ра-
ботите на инспекцијата на трудот (општинските ор-
гани на инспекцијата на трудот) и Републичкиот 
инспекторат за труд (Републички инспекторат). 

Член 4 
Работите на инспекцијата на трудот во оп-

штинските органи на инспекцијата на трудот ги 
вршат инспектори на трудот. 

Инспекторот на трудот во вршењето на своите 
работи е самостоен во работата, постапува и доне-
сува решенија во рамките на должноста и овла-
стувањата одредени со овој закон и други прописи. 

Инспекторот на трудот мора да има пропишана 
легитимација. 

Се овластува републичкиот секретар за труд 
да го пропише образецот на легитимацијата и на-
чинот на издавање. 

Член 5 
За вршење на работите од надлежноста на ин-

спекцијата на трудот, две или повеќе општини мо-
жат да основаат заеднички орган на инспекција. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ 

Член 6 
За инспектор на трудот во општинскиот орган 

на инспекцијата на трудот, може да се назначи ли-
це што има најмалку виша школска спрема и н а ј -
малку две години работно искуство во струката или 
висока школска спрема и најмалку една година ра-
ботно искуство во струката што се бара. 

За инспектор во Републичкиот инспекторат мо-
ж е да се назначи лице што има висока школска 
спрема и најмалку две години работен стаж во 
струката што се бара. 

Член 7 
Работите од надлежноста на инспекцијата на 

трудот ги вршат општинските инспектори, освен 
работите кои со овој закон се ставени во надлеж-
ност на Републичкиот инспекторат. 

Член 8 
Општинскиот орган на инспекцијата на трудот 

е должен најмалку еднаш годишно да изврши пре-
глед на работните места во сите организации и к а ј 
работодателите. 

Вршењето на прегледите се утврдува со про-
грама за работа на општинскиот орган на инспек-
цијата. 

Инспекторот е должен при вршење на редов-
ните и повремените прегледи да состави записник 
и во случаите кога ќе утврди дека нема повреда на 
прописите над чија примена е овластен да врши 
надзор. 

Член 9 
Организациите и работодателите се должни на 

инспекторот да му овозможат вршење на надзор 

и да му ги дадат сите потребни информации и до-
кументи потребни при вршењето на надзорот. 

Инспекторот е должен да ги чува како служ-
бена тајна сите податоци што ги дознал при врше-
њето на надзорот, а кои според самоуправните акти 
на организациите се утврдени како деловна тајна. 

Член 10 
При вршењето на надзор, за заштита при ра-

ботата, инспекторот има право да ги прегледува си-
те работилишта, простории, работни места, уреди, 
исправи, како и да презема други дејствија потреб-
ни за утврдување и применување на прописите за 
заштита при работа. 

Член 11 
При вршењето на надзор на прописите од ме-

ѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд во организациите на здружениот труд и дру-
гите организации и заедници инспекторот има пра-
во да ги разгледа општествените договори и само-
управните спогодби и општите акти како и меѓу-
себните договори за работните односи на работни-
ците што се вработени к а ј работодателите, да при-
бира податоци и по потреба да зема изјави од ра-
ботниците како и да презема други мерки за утвр-
дување примената на законските прописи. 

Член 12 
Ако инспекторот утврди повреди на прописите 

за заштита при работа, донесува решение за от-
странување на недостатоците односно неправилно-
стите и го определува рокот во кој тие треба да 
бидат отстранети. 

Член 13 
Ако инспекторот утврди дека одговорното лице 

во организацијата и работодателите не се придр-
жуваат за прописите за заштита при работа и не 
ги применуваат законските прописи на кои врши 
надзор, ќе преземе управни мерки утврдени со за-
кон и прописи донесени врз основа на закон. 

Член 14 
Ако инспекторот на трудот оцени дека одделни 

одредби од самоуправната спогодба за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд, одно-
сно општите и другите акти со кои се утврдуваат 
меѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд, не се во согласност со законот или со пропи-
сите донесени врз основа на закон должен е да го 
извести органот на управување на организацијата 
и општинското собрание. 

Ако инспекторот на трудот оцени дека одделни 
одредби од меѓусебниот договор за работните од-
носи на работниците вработени к а ј работодателите 
се спротивни на колективниот договор, должен е 
да преземе определени мерки против работодателот. 

Член 15 
За заштита на своите права од меѓусебните од-

носи на работниците во здружениот труд, работ-
никот има право, едновремено со поднесувањето на 
приговорот до второстепениот орган во организаци-
јата, да се обрне и до надлежниот орган на ин-
спекцијата на трудот. 

Ако инспекторот на трудот најде дека е повре-
дено правото на работникот, ќе посредува ка ј над-
лежниот орган на управувањето во организацијата 
односно работодателот за сторената повреда. 

Ако инспекторот на трудот утврди дека со 
конечно решение на организацијата очигледно е 
повредено правото на работникот а работникот за-
почнал работен спор, по барање на работникот, со 
свое решение, ќе го одложи извршувањето на ре-
шението на организацијата односно на писмениот 
акт на меѓусебниот договор на работодателот, до 
донесување на правосилна судска одлука. 

Против конечното решение за привремено од-
ложување извршувањето на решението на органи-
зацијата односно меѓусебниот договор на работо-
дателот не може да се покрене управен спор. 



26 декември 1973 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ Вр. 45 - Стр. 1233 

Член 16 
За спроведување на прописите и самоуправните 

акти за заштита при работата и меѓусебните одно-
си на работниците во здружениот труд и за состој-
бата, општинскиот орган на инспекцијата, на јмалку 
еднаш годишно, му поднесува извештај на собра-
нието на општината на чие подрачје врши надзор. 

Член 17 
Со Републичкиот инспекторат раководи главен 

инспектор што го именува Извршниот совет на Со-
бранието на СРМ. 

Работите од делокругот на Републичкиот ин-
спекторат ги врши главниот инспектор и инспек-
торите во Инспекторатот. 

Член 18 
Републичкиот инспекторат ги врши следните 

работи: 
— ја следи работата на општинските органи на 

инспекцијата, им дава стручна помош и се грижи 
за единствена примена на законските прописи, 

— дава предлози и мислења за спроведување 
на прописите од областа на заштитата при работа 
и меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, 

— ја следи и проучува состојбата на заштитата 
при работа: покренува посебни акции преку оп-
штинскиот орган на инспекцијата за отстранување 
на недостатоците во областа на заштитата при ра-
бота во организациите и к а ј работодателите, 

— дава стручни инструкции за спроведување 
на законот и други прописи, 

— пропишува евиденција за заштитата при ра-
бота што треба да ја водат општинските органи на 
инспекцијата и Републичкиот инспекторат, 

— донесува првостепени решенија од областа 
на заштитата при работа во смисла на член 21 од 
овој закон, 

— решава по жалбите против решенијата што 
во прв степен ги донесува општинскиот орган на 
инспекцијата, 

— врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со овој закон и други прописи. 

Член 19 
Републичкиот инспекторат е должен најмалку 

еднаш годишно да изврши надзор над работата на 
општинскиот орган на инспекцијата. 

За утврдената состојба на работите од претход-
ниот став Републичкиот инспекторат го известува 
собранието на општината. 

Член 20 
Ако Републичкиот инспекторат при вршењето 

надзор над работата на општинскиот орган на ин-
спекцијата утврди дека во донесените управни ак-
ти се сторени битни повреди на материјалните за-
кони, нив, по правото на надзор, ги укинува. 

Член 21 
Републичкиот инспекторат може да изврши и 

непосреден надзор од надлежноста на општинскиот 
орган на инспекцијата, ако овој орган пропуштил 
да изврши или не извршил надзор во интерес на 
заштитата на работниците при работа. 

Трошоците за извршувањето на надзорот од 
претходниот став паѓаат на товар на собранието на 
општината на чие подрачје е извршен надзорот. 

Член 22 
Републичкиот инспекторат може да поднесе ба-

рање за покренување на прекршочна односно кри-
вична постапка против одговорните лица и органи-
зацијата ако тоа не го сторил надлежниот општин-
ски орган на инспекцијата при вршењето надзор 
за заштитата при работа во организацијата и к а ј 
работодателот. 

Член 23 
Републичкиот инспекторат може да бара од оп-

штинскиот орган на инспекцијата извештаи, ин-
формации и други материјали во врска со зашти-
тата при работа и за меѓусебните односи на работ-
ниците во здружениот труд. 

Член 24 
Против решението на општинскиот орган на ин-

спекцијата на трудот може да се из јави жалба во 
рок од 8 дена до Републичкиот инспекторат. 

Против првостепеното решение на Републич-
киот инспекторат може да се из јави жалба до ре-
публичкиот секретар за труд во рокот утврден во 
претходниот став. 

Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
нието. 

III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 25 
Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата на здруже-
ниот труд и друго правно лице кое: 

1. ќе го спречи или попречува инспекторот во 
вршењето на работите на заштитата и примената 
на прописите над кои врши надзор (член 9 и 10), 

2. не ќе го спроведе донесеното решение или не 
ги отстрани утврдените недостатоци што произле-
гуваат од него (член 12 и 15). 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
со парична казна од 50 до 1.000 динари и одговор-
ното лице во организацијата или друго правно лице. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 26 
Општинските органи на инспекцијата и Репуб-

личкиот инспекторат на трудот, ќе ја усогласат ор-
ганизацијата и работењето со одредбите на овој за -
кон во рок од 6 месеци по неговото влегување во 
сила. 

Член 27 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да в а ж и Законот за организацијата и над-
лежноста на органите на инспекцијата на трудот 
(,.Службен весник на СРМ" бр. 12/66) и прописите 
донесени врз основа на него. 

Член 28 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

428. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЕТЕРИ-

НАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Се прогласува Законот за ветеринарната ин-
спекција, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 10 декември 1973 година, 
и на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 10 декември 1973 година. 

Број 03-3027 
11 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ВЕТЕРИНАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Надзор над извршувањето на законите и дру-

гите прописи од областа на ветеринарството како 
и спроведувањето на пропишаните мерки и дејстви-
ја од оваа област со кои се регулира контролата на 
квалитетот и хигиенската исправност на хранител-
ните производи од животинско потекло во произ-
водството, складирањето и внатрешниот промет вр-
шат органите на управата надлежни за работите 
на ветеринарството, ако одделни од тие работи со 
закон не се ставени во надлежност на други др-
жавни органи. 

Член 2 
Работите на надзор над извршувањето на ре-

публичките прописи што ги вршат органите на ве-
теринарната инспекција се работи од општ интерес. 

Член 3 
Ветеринарната инспекција работите од својата 

надлежност ги врши врз основа и во рамките на 
законите и другите прописи. 

II. ОВЛАСТУВАЊА И НАДЛЕЖНОСТ 

Член 4 
Работите на ветеринарната инспекција ги вр-

шат во општината органот на управата надлежен 
за работите на ветеринарството (општински орган 
на ветеринарната инспекција), а во Републиката 
Управата за ветеринарна служба. 

Општината може да овласти ветеринарна уста-
нова за вршење на работите од претходниот став, 
освен за животните и животинските производи што 
таа установа ги произведува. 

Член 5 
Ветеринарно-инспекциските работи ги вршат 

општинските односно републичките ветеринарни 
инспектори, доколку со овој закон не е поинаку 
определено. 

Ветеринарните инспектори ги вршат самостојно 
работите од својата надлежност, врз основа и во 
рамките на законите и прописите донесени врз ос-
нова на нив. 

Член 6 
За ветеринарен инспектор може да биде назна-

чен дипломиран ветеринарен лекар со положен 
стручен испит. 

При вршењето на работите од својата надлеж-
ност ветеринарниот инспектор мора да има посебна 
легитимација, и е должен на барање да ја покаже. 

Легитимацијата од претходниот став ја издава 
старешината на органот на управата надлежен за 
работите на ветеринарната инспекција. 

Се овластува републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство да донесе поблиски прописи 
за образецот и начинот на издавање на легитима-
цијата. Член 7 

Општинските органи на ветеринарната инспек-
ција непосредно ги вршат сите работи од делокру-
гот на ветеринарната инспекција, освен работите 
што со овој закон или со друг пропис се ставени 
во надлежност на Управата за ветеринарна служба. 

Член 8 
Ветеринарната инспекција врши: 
1. надзор над спроведувањето на прописите за 

здравствена заштита на животните и на прописите 
за преглед и контрола на прехранбени производи од 
животинско потекло, како и преземање на пропи-
шаните ветеринарно-санитарни мерки за открива-
ње, спречување и сузбивање на заразни, паразит-
ни, одгледувачки и други болести; 

2. надзор над спроведувањето на прописите за 
ограничување или забрана на колење на добиток 
и добиточен подмладок; 

3. надзор над објектите за колење на животни, 
над објектите за откуп, обработка и преработка на 
млеко, риба и други производи од животинско по-
текло, како и над објектите за обработка, преработ-
ка и отстранување на животински мрши, конфис-
кати, суровини и отпадоци од животинско потекло; 

4. надзор над производството, складирањето, 
транспортот и прометот на прехранбени производи 
од животинско потекло (хигиена, опрема, стручен 
кадар и др.); 

5. ветеринарно-санитарен надзор над објектите 
за репродукција, одгледување, гоење и транспорт 
на животни и над објектите за производство, скла-
дирање, транспорт и промет на прехранбени про-
изводи од животинско потекло, како и над паза-
риштата за животни, на изложби и саеми за ж и -
вотни и сл.; 

6. ветеринарно-санитарен преглед на животни-
те за колење, на месо и на прехранбени производи 
од животинско потекло на местото на производство 
и складирањето, на пазарите и во продавниците; 

7. ветеринарно-санитарен преглед на пратки со 
животни, на производи, суровини и отпадоци од 
животинско потекло во прометот; 

8. контрола на средствата за заштита на живот-
ни (биолошки препарати, лекови, дијагностички 
средства, средства за Р Б Х деконтаминација и сред-
ства за дезинфекција , дезинсекција и дератиза-
ција); 

9. контрола на квалитетот и хигиенската ис-
правност на хранливите производи од животинско 
потекло во производството, складирањето и внат-
решниот промет; и 

10. други работи утврдени со закон и со други 
прописи. 

Член 9 
Управата за ветеринарната служба: 
1. наредува мерки за спречување и сузбивање 

на заразни и п а р а з и т и болести ка ј животни, кога 
ќе се појават или ќе загрозат подрачја на две или 
повеќе општини; 

2. дава согласност за ветеринарно-санитарните 
решенија во проектите за изградба или реконструк-
ција на кланици, млекарници, на други објекти за 
производство, преработка и складирање на пре-
хранбени производи од животинско потекло и на 
кафилерии односно дава согласност на решението 
со кое се одобрува употребата на овие објекти; 

3. го одредува местото и условите на каранти-
нот за животните внесени од странство. 

Републичкиот ветеринарен инспектор: 
1. врши контрола на мерките за откривање и 

сузбивање на заразни и паразитни болести к а ј ж и -
вотни, како и на зоопрофилактичките, зоохигиен-
ските и зоотехничките мерки (вештачко осемену-
вање и др.); 

2. врши здравствена контрола на животните, на 
добиточните производи, суровините и отпадоците и 
на сите предмети со кои може да се пренесе сточна 
заразна болест при прометот со странство, на гра-
ничните премини, аеродромските и слободните ца-
рински зони, доколку со сојузни прописи тоа не е 
поинаку регулирано; 

3. го контролира производството на средства за 
здравствена заштита на животни, на естрогените 
препарати, адитивите и средствата за дезинфекци-
ја, дезинсекција и дератизација; и 

4. врши контрола на карантирањето на внесе-
ните животни. 

Член 10 
Ако ветеринарниот инспектор при вршењето па 

надзорот утврди дека прописот не е применет или 
неправилно применет односно е повреден прописот 
или дека не се преземени пропишаните дејствија 
и мерки, тој е должен за утврдените стостојби да 
состави записник и со писмено решение да нареди 
да се преземат пропишаните дејствија и мерки од-
носно да се отстранат утврдените неправилности. 
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Член И 
Мерките и дејствијата што се должни да ги 

преземат одделни организации на здружениот труд, 
други организации, органи и граѓани се определу-
ваат со решение на ветеринарниот инспектор, ако 
за тоа со закон не е овластен друг орган. 

Ако ветеринарниот инспектор не може на лице 
место да издаде писмено решение, потребните мер-
ки ќе ги определи усно, а во рок од 3 дена ќе из-
даде писмено решение за тоа. 

Член 12 
По извршувањето на работите од член 8, став 

1, точка 6 и 7 од овој закон, ветеринарниот инспек-
тор издава потврда за здравствената состојба на 
животните, месото, производите и суровините од 
животинско потекло, ако тие се испраќаат надвор 
од територијата на општината. 

Пред издавањето на потврдата од претходниот 
став, ветеринарниот инспектор може да побара од 
надлежната ветеринарна организација на здруже-
ниот труд односно од ветеринарната служба на зем-
јоделска или друга организација на здружениот 
труд во местото од каде што потекнуваат живот-
ните, дополнителни податоци и докази за тоа дали 
на животните им се давани антибиотици, естрогени 
препарати и сл. 

По извршениот ветеринарно-санитарен преглед 
на месо, ветеринарниот инспектор е должен прегле-
даното месо да го обележи со соодветен пропишан 
печат. 

Се овластува републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство да донесе поблиски прописи 
за обликот на печатот за одделни видови на месо. 

Член 13 
Ветеринарниот инспектор има право да зема 

мостри од месо, прехранбени производи и суро-
вини од животинско потекло, добиточна храна и др. 
и да ги испраќа на анализа односно вештачење. 

Трошоците на ана.лизата односно вештачењето 
ги поднесува организациијата на здружениот труд, 
другата организација или граѓанинот, кои ги произ-
веле или ги ставиле во промет предметните произ-
води и суровини од кои е земена мострата, ако се 
утврди дека мострата не одговара на прописите од-
носно дека не е употреблива за својата намена. 

Ако се утврди дека мострата е употреблива од-
носно дека одговара за својата намена, трошоците 
ги поднесува општествено-политичката заедница, 
чиј инспектор ја зел или наредил да се земе мо-
страта. 

Член 14 
Организациите на здружениот труд, други ор-

ганизации и граѓаните чија работа се наоѓа под 
надзор на ветеринарниот инспектор, должни се да 
му овозможат да врши надзор и да му ги дадат 
потребните податоци и известувања односно да му 
дозволат земање на мостри. 

Член 15 
Во вршењето на ветеринарно-санитарен надзор 

органите на управата, надлежни за работата на ве-
теринарната инспекција, се овластени, покрај мер-
ките предвидени со посебни прописи, да наредат 
извршување и на следните мерки: 

1. отстранување на недостатоците поради кои 
постои опасност по здравјето на животните и луѓето 
во кланици, работилници за преработка на месо, об-
јекти за откуп, обработка и преработка на млеко, 
објекти за обработка и преработка на ја јца, риба, 
кафилерии и други објекти; 

2. спроведување на ветеринарно-санитарни и 
технички мерки за уништување на причинителите 
на заразни болести односно уништување на инсек-
тите, гризачите и другите животни што пренесу-
ваат причинители на заразни болести к а ј живот-
ните односно за спречување и отстранување на за-
разата; 

3. сопирање на градењето односно реконструк-
цијата на објектите од точка 1 на овој член за кои 

не е прибавена согласност за ветеринарно-санитар-
ните решенија во проектот за изградба или рекон-
струкција на тие објекти или изградбата и рекон-
струкцијата се врши спротивно на дадената согла-
сност — додека не се прибави согласност односно 
додека не се постапи по дадената согласност; 

4. забрана на употребата на изграден објект, до-
колку објектот е изграден спротивно на дадената 
согласност односно е пуштен во употреба без соод-
ветно одобрение од Управата за ветеринарна служ-
ба додека не се постапи по дадената согласност од-
носно додека не се прибави одобрение. 

Член 16 
Против решението на општинскиот ветеринарен 

инспектор може да се из јави жалба до Управата 
за ветеринарна служба, а против решението на ре-
публичкиот ветеринарен инспектор, жалба може да 
се из јави до републичкиот секретар за земјодел-
ство и шумарство. 

Жалбата се поднесува во рок од 8 дена од де-
нот на приемот на решението. 

Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
нието кое се однесува на спречување на појави или 
ширење на заразни болести к а ј животни или на 
загрозување здравјето на луѓето. 

Член 17 
Ветеринарниот инспектор е овластен да напла-

ти парична казна на лице место кога е тоа пропи-
шано (мандатна казна). 

III. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ 

Член 18 
Општинскиот ветеринарен инспектор е должен 

да води евиденција за извршените прегледи и за 
утврдената состојба при тие прегледи на Управата 
за ветеринарна служба, по нејзино барање, да и 
доставува месечни и периодични извештаи за из-
вршените работи во врска со надзорот над извршу-
вањето на законите и другите прописи, како и из-
вестувања и други потребни податоци од својата 
надлежност. 

Член 19 
Кога Управата за ветеринарна служба утврди 

дека општинскиот орган на ветеринарната инспек-
ција не врши определени работи од својата над-
лежност или во вршењето на тие работи постојат 
битни недостатоци, може и сама да ги изврши тие 
работи ако општинскиот орган на ветеринарната 
инспекција, и по укажувањето и определувањето 
на рок во кој мора да се исправи недостатокот, не 
ги изврши. 

Трошоците на постапката за извршување на 
мерките од став 1 на овој член паѓаат на товар на 
општинските средства. 

Член 20 
Управата за ветеринарна служба спрема оп-

штинскиот орган на ветеринарната инспекција ги 
има следните права и обврски: 

1. да врши непосреден надзор над неговата ра-
бота, 

2. да дава задолжителни инструкции за него-
вата работа, 

3. по право на надзор да поништи или укине 
негово решение, и 

4. да му укажува потребна стручна помош. 
Упра.вата за ветеринарна служба е должна да 

го извести општинското собрание за преземените 
мерки од став 1 на овој член. 

Член 21 
Управата за ветеринарна служба може да бара 

од општинскиот орган на ветеринарната инспекци-
ја да изврши определена работа од надлежноста на 
републичката ветеринарна инспекција и за тоа да 
и поднесе извештај . 

Органот на кој му е поставено барање од став 
1 на овој член е должен да постапи по барањето 
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и да се придржува за донесеното упатство за извр-
шување на тој закон. 

Трошоците за извршувањето на работите од 
став 1 на овој член паѓаат на товар на Управата 
за ветеринарна служба. 

IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 22 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружениот 
труд или друга организација: 

1. ако не постапи по извршното решение на ор-
ганот на управата, надлежен за работите на вете-
ринарната инспекција, со кое се наредува некое од 
дејствијата или мерките за обезбедување заштитата 
на здравјето на животните и граѓаните, а за чие 
донесување е овластен органот на управата надле-
жен за работите на ветеринарната инспекција, спо-
ред овој закон или според други прописи (член 8, 
9, И и 15), 

2. ако на ветеринарниот инспектор му оневоз-
можи да врши надзор односно преглед или не му 
ги даде потребните податоци со кои располага или 
му даде неточни податоци и известување или не 
му дозволи земање на мостри (член 13 и 14). 

За прекршок од став 1 точка 1 и 2 од овој член 
ќе се казни и одговорното лице со парична казна 
од 1.000 до 5.000 динари. 

Член 23 
Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе 

се казни за прекршок граѓанин кој изврши некое 
од дејствијата од член 22, став 1, точка 1 и 2 на 
овој закон. 

Член 24 
Покрај изречената парична казна за прекршок 

од член 22 и 23 на овој закон, може да се изрече 
и заштитна мерка одземање на работите односно 
предметите со кои е сторен прекршокот. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 25 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат одредбите на членовите 
бб—71, како и на член 72 кој се однесува на 
ветеринарната инспекција, од Законот за мерките 
за унапредување на сточарството и здравствена за-
штита на добитокот („Службен весник на СРМ" бр. 
36/66). 

Член 26 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

"13рз основа на член 152, став 5 од Уставот па 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА ПРИСТАНИШТАТА НА ЕЗЕРСКАТА 

ПЛОВИДБА 

Се прогласува Законот за користење на приста-
ништата на езерската пловидба, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 10 декември 1973 година, и 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 10 
декември 1973 година. 

Број 03-3028 
11 декември 1973 година 

Скопје 

З А К О Н 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРИСТАНИШТАТА НА 

ЕЗЕРСКАТА ПЛОВИДБА 

I - ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува користењето на при-

стаништата на езерската пловидба. 

Член 2 
Пристаништето на езерската пловидба, во смис-

ла на овој закон, го сочинуваат копнениот и воде-
ниот простор со изградените брегови, пристаниш-
ните заштитници, потребниот слободен простор, уре-
дите, постројките и другите објекти наменети за 
пристигнување на бродови, за товарење и расто-
варување на патници и стока, за складирање и дру-
ги манипулации на стоки, како и за снабдување, 
поправка и заштита на бродовите од невреме. 

Член 3 
Пристаништата служат, по правило, за јавен 

сообраќај. 
За јавен сообраќај служат пристаништата отво-

рени за домашен сообраќај и пристаништата за 
меѓународен сообраќај. 

Член 4 
Одделни пристаништа или делови од приста-

ниште можат да бидат наменети, согласно со одред-
бите на овој закон, исклучиво или првенствено за 
потребите на определени организации на здруже-
ниот труд, други организации и органи. 

Член 5 
Користењето на пристаништето што служи за 

јавен сообраќај го врши организацијата на здруже-
ниот труд за користењето на пристаништето (при-
станишна организација). 

Користењето на пристаништето се состои во вр-
шењето на претоварни и други пристанишни ус-
луги, како и во одржувањето и изградбата на при-
стаништето. 

Член 6 
Користењето на пристаниште што служи за ја -

вен сообраќај, за кое не е основана пристапиш на 
организација, општината ќе го довери на транспорт-
на или друга организација на здружениот труд. 

Член 7 
За користењето на пристаништето од член 4 на 

овој закон се грижи организацијата на здружен 
труд, друга организација или органот за чии потре-
би тоа ќе служи. 

Член 8 
Организацијата што го користи пристаништето 

за вршење на јавен сообраќај, е должна: 
1. да се грижи за изградба на оперативни бре-

гови, пристанишни заштитници, зимовници, други 
објекти и потребни длабочини во пристаништето, 
како и за нивното одржување во состојба што ја 
бара јавниот сообраќај и безбедноста на пловните 
објекти, и 

2. на секој граѓанин и правно лице да му овоз-
можи користење на оперативните брегови, приста-
нишните заштитници, зимовниците и други објекти 
во пристаништето според нивната намена и во 
границите на расположливите капацитети. 

Организацијата што го користи пристаништето 
за вршење на јавен сообраќај, оперативните брего-
ви, пристанишните заштитници, зимовниците и 
другите објекти во пристаништето може да ги ко-
ристи само според нивната намена и во соглас-
ност со важечките прописи. 

Член 9 
Организацијата што го користи пристаништето 

за вршење на јавен сообраќај самостојно ја утвр-
дува во рамките на важечките прописи, тарифата 
за вршење на своите услуги и висината на приста-
нишните надоместоци. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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Тарифата од претходниот став мора да биде об-
јавена на видно место во пристаништето или на 
друг вообичаен начин. 

Висината на надоместокот за вршење на од-
делни услуги може, според природата на услугите, 
да се определува со договор. 

Член 10 
На пристанишните организации се применуваат 

прописите што важат за организациите на здруже-
ниот труд, доколку со овој закон не е определено 
поинаку. 

II - ПРИСТАНИШНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 11 
Пристанишна организација основа општината на 

чие подрачје се наоѓа пристаништето. 

Член 12 
Основна дејност на пристанишната организа-

ција е одржување и изградба на пристаништето, 
како и товарење, истоварување и складирање на 
стоки. 

Пристанишната организација може, ако за тоа 
ги исполнува пропишаните услови, да врши спо-
редни дејности што се во врска со работите во при-
стаништето или што овозможуваат поправилно и 
попотполно користење на пристаништето (услуги 
на патниците, сортирање, доработка и пакување 
на стоки, снабдување на бродови со вода и слично). 

Член 13 
Пристанишна организација се основа за корис-

тење на едно или повеќе пристаништа што се на-
оѓаат на подрачјето на една општина. 

Две или повеќе општини можат спогодбено да 
основаат една пристанишна организација за едно 
или повеќе пристаништа што се наоѓаат на подрач-
јето на тие општини. 

Член 14 
Основните средства на пристанишната органи-

зација ги сочинуваат: оперативните брегови, при-
станишните заштитници, пристанишните уреди и 
постројки, транспортните средства, складиштата и 
отворениот складиштен простор, како и други об-
јекти наменети за вршење на стопанските работи 
на организацијата. 

Член 15 
Со актот за основање на пристанишната орга-

низација се определува, покрај другото: 
1. подрачјето на пристаништето што се преда-

ва на користење на организацијата, 
2. оперативните брегови, пристанишните за-

штитници и други објекти, уреди и постројки што 
се наоѓаат на подрачјето на пристаништето и 
служат за работа во пристаништето, кои и се 
предаваат на организацијата на користење како 
нејзини основни средства, и 

3. делот на неизградениот брег, што и се пре-
дава на организацијата на користење. 

Член 16 
Пристанишната организација не може да го 

пренесува правото на користење на дел од опера-
тивниот брег или на дел од пристанишниот заштит-
ник. 

Организацијата за користење на пристаништето 
може, со претходна согласност од општината, да им 
дава во закуп оперативни брегови или нивни де-
лови на организациите на здружениот труд или на 
други организации. 

Член 17 
Пристанишната организација средствата за сво-

ето работење ги остварува од пристанишните надо-
местоци и други приходи од својата дејност, 

Член 18 
Приходи од пристанишните надоместоци се: 
1. надоместок за користење на брег, 
2. бродска лежарина, и 
3. надоместок за приврзување. 

Член 19 
Надоместокот за користење на брег (член 18 

точка 1) го плаќа брод што го користи брегот со 
цел за товарење односно истоварување на патни-
ци и стоки. 

Надоместокот за користење на брег со цел за 
товарење односно истоварување на патници се 
плаќа: 

1. во сообраќајот меѓу домашните пристаништа 
и во пограничниот сообраќај — по патник примен 
во некое пристаниште, и 

2. во сообраќајот со странство — по патник 
примен или истоварен во домашно пристаниште. 

Надоместокот за користење на брег со цел за 
товарење или истоварување на стока се плаќа во 
определен износ за секој тон натоварен или исто-
варен товар. 

Надоместокот од став 1 на овој член може, врз 
основа на договор за закуп, да се плаќа и паушално 
(месечно, годишно). 

Член 20 
Бродска лежарина (член 18, точка 2) плаќа брод 

за користење на брег за кои и да било цели, освен 
за товарење или истоварување на патници или 
стоки. 

Бродска лежарина се плаќа и за користење на 
зимовник во пристаниште. 

Член 21 
Надоместокот за приврзување (член 18, точка 3) 

го плаќа сопственикот односно корисникот на ри-
барски брод, рибарски и други чамци, за користење 
на брег со цел за нивно постојано приврзување. 

Член 22 
Домашните и странските воени бродови и бро-

довите на граничните единици не плаќаат приста-
нишни надоместоци. 

ТИ - КОРИСТЕЊЕ НА ПРИСТАНИШТЕ ЗА КОЕ 
НЕ Е ОСНОВАНА ПРИСТАНИШНА ОРГА-

НИЗАЦИЈА 

Член 23 
Користењето на пристаниште што служи за ј а -

вен сообраќај за кое не е основана пристаништа 
организација, општината може да го довери на 
транспортна или друга организација на здружен 
ТРУД. 

Општината може користењето на пристаништето 
од претходниот став да го довери на пристанишна 
организација од подрачјето на друга општина. 

IV. - НАДЛЕЖНОСТ НА ОРГАНИТЕ 
НА УПРАВАТА 

Член 24 
Пристаништата отворени за домашен сообраќај 

ги определува општината на чие подрачје се наоѓа 
пристаништето, земајќи ги предвид стопанските и 
општествените потреби за отварање на , приста-
ниште. 

Решението од претходниот став општината го 
донесува откако Републичкиот секретаријат за ин-
дустрија и трговија ќе даде претходно мислење де-
ка се исполнети условите за безбедност на сообра-
ќајот во пристаништето. 

Член 25 
Во вршењето на правото на користење на не-

изградени брегови на пловните патишта по езера-
та, општинскиот орган на управата, надлежен за 
работите на сообраќајот, може да им дава на орга-
низациите на здружениот труд и други организа-
ции решение да градат оперативни брегови, при-
станишни заштитници и зимовници. 
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Решението од претходниот став општинскиот 
орган на управата, надлежен за (работите на сообра-
ќајот, го донесува во согласност со општинскиот ор-
ган на управата, надлежен за работите на народ-
ната одбрана, а по претходно прибавено мислење! 
од Републичкиот секретаријат за индустрија и тр-
говија. 

Член 26 
Општината односно органот на управата што 

таа ќе го определи на организации на здружен труд 
и други организации и граѓани може да им дозволи 
изградба на објекти на брегот или на водите на 
пловните патишта по езерата, или користење на 
друг начин на делови од брег или води (посебно ко-
ристење на брег). 

Решението од претходниот став се донесува по 
претходно прибавено мислење од Републичкиот се-
кретаријат за индустрија и трговија. 

Одредбите од овој член се однесуваат на сите 
случаи на посебно користење на брег, без оглед во 
чија сопственост е брегот. 

Член 27 
Решенијата од член 25 и 26 на овој закон се 

донесуваат по претходна согласност од општинскиот 
орган на управата, надлежен за работите на водо-
стопанството, доколку е во прашање градба на опе-
ративен брег и зимовник или посебно користење 
на брег на пловните патишта по езерата. 

Член 28 
За посебно користење на брег (член 26) се пла-

ќа надоместок. 
Висината и начинот на плаќањето на надомес-

токот за посебно користење на брег се определу-
ваат со тарифа, што ја донесува општината. 

Член 29 
Органот што во согласност со член 25 или 26 од 

овој закон донел решение за користење на брег, 
ова решение може да го укине ако тоа го бара 
интересот на стопанството, на народната одбрана 
или други јавни интереси. 

Ако органот од претходниот став го укине ре-
шението за користење на брег, корисникот што 
има изградено некој објект на брегот или во во-
дата има право да го отстрани тој објект ако е 
тоа можно според природата на работата, или да 
бара надоместок за објектот во висина на неговата 
вредност на денот на престанокот на правото, освен 
ако во решението за давање на правото на посебно 
користење на брегот тие односи се уредени поинаку. 

V. - ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 30 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАЌАЊЕ 
НА ГАРАНТНИ ИЗНОСИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 

ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

Се прогласува Законот за враќање на гарантни 
износи за инвестиции во основни средства, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републички-
от собор, одржана на 10 декември 1973 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 10 де-
кември 1973 година. 

Број 03-3029 
11 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ВРАЌАЊЕ НА ГАРАНТНИ ИЗНОСИ ЗА 

ИНВЕСТИЦИИ ВО ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

Член 1 
На организациите на здружениот труд од об-

ласта на стопанството што положиле гарантни из-
носи за инвестиции во енергетиката, сообраќајната 
инфраструктура; потоа во водостопанството, црна-
та и обоената металургија, во производството на 
цемент, неметали, базичната хемија, земјоделство-
то и преработувачката на земјоделски производи и 
туризмот, според Законот за депонирање на гарант-
ни износи за инвестиции во основни средства 
(„Службен лист на СФРЈ" број 19/65 и 10/70), им 
се враќаат гарантните износи пред завршувањето 
на инвестициите. 

Член 2 
Гарантните износи од член 1 на овој закон ќе 

им се вратат на организациите на здружениот труд 
во рок од 5 дена по влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

1431?) 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ 

ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за дополнување на З а -
конот за републичките даноци на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републички-
от собор, одржана на 10 декември 1973 година, и 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
10 декември 1973 година. 

Број 03-3030 
И декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-

ЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за републичките даноци на граѓа-

ните („Службен весник на СРМ", бр. 45/72), по член 
2 се додава нов член, кој гласи: 

„Член 2-а 

Се ослободуваат од плаќање на данок од личен 
доход од работен однос работниците вработени во 
железничкиот сообраќај, освен во погоните за авто-
транспорт и инвестиции, и работниците вработени 
во редакциите: „Нова Македонија", „Флака е влаз-
нимит", „Бирлик", „Остен", „Трудбеник", „Млад 
Борец", „Просвета", „Студентски збор" и „Трибина". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1973 година. 
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0 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија , издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Се прогласува Законот за изменување на З а -
конот за финансирање на определени форми на 
општествена заштита на децата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 10 декември 1973 година, 
и на седницата на Социјално-здравствениот собор, 
одржана на 10 декември 1973 година. 

Бро ј 03-2918 
11 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А ФИНАНСИ-
РАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ОПШТЕ-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Член 1 
Во Законот за финансирање на определени 

форми на општествена заштита на децата („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 3/68, 3/70, 32/70, 5/72 и 40/72), 
членот 38 се менува и гласи: 

Додаток на деца на корисниците изнесува: 

киот собор, одржана на 10 декември 1973 година, 
и на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 10 декември 1973 година. 

1. за I цензусна група: 
— за првото дете 
— за второто дете 
— за третото дете 
— за четвртото дете 
— за секое натамошно дете 66,00 

2. за I I цензусна група: 
— за првото дете 
— за второто дете 
— за третото дете 
— за четвртото дете 
— за секое натамошно дете 

3. за I I I цензусна група: 
— за првото дете 
— за второто дете 
— за третото дете 
— за четвртото дете 
— за секое натамошно дете 

Член 2 

115,00 дин. месечно 
106,00 ,, 
90,00 ,, 
80,00 „ 

84,00 
77,00 
68,00 
60,00 
50,00 

54,00 
51,00 
44,00 
39,00 
34,00 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија" , а ќе се при-
менува од први јули 1973 година. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1973 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за измени и дополну-
вање на Законот за Републичкиот буџет за 1973 
година, 

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

Бро ј 03-3032 
11 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
З А ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ З А РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 
ЗА 1973 ГОДИНА 

Ч л е н 1 
Во Законот за Републичкиот буџет за 1973 го-

дина („Службен весник на СРМ", бр. 13/73 и 24/73), 
се вршат следниве измени и дополнувања: 

По членот 2, се додаваат два нови члена, кои 
гласат: 

„Член 2а 
Од остварените приходи од основниот данок 

на промет на производи и услуги, наплатени по 
т а р и ф е н број 1 од Т а р и ф а т а на основниот данок 
на промет, за периодот од 1 ј у л и до 31 декември 
1973 година, ќе се издво јува 6,9% за создавање 
средства за заедничка основа за проширена р е -
продукција во земјоделството во 1973 година. 

Член 26 
Приходите од основниот данок на промет на 

производи и услуги и од данокот од личен доход 
од работен однос што му припаѓа на Републичкиот 
буџет остварени до 31 ј ануари 1974 година, а се 
однесуваат за 1973 година, му припаѓаат на Репуб-
личкиот буџет за 1973 година". 

Ч л е н 2 
Во член 10 во „Билансот на приходите и на 

општиот распоред на приходите на Републичкиот 
б^џет за 1973 година", во одделот ,Д — Приходи 
во билансот на Републичкиот буџет", се в р ш а т 
следните измени: 

1) Во „Видот 1 — Данок од личен доход", во 
потформата на приходите 111 — „Данок од личен 
доход од работен однос" износот „60.600.000" на две -
те места се заменува со износот: „69.100.000", а во 
„Вкупно вид 1 — Данок од личен доход" износот 
„81.900.000" се заменува со износот „90.400.000", 

2) Во „Видот 2 — Данок на промет", во пот-
формата на приходите „211 — Основен данок на про-
мет на производи и услуги" износот „1.174.617.000" 
се заменува со износот „1.202.157.000", во в к у п -
ниот износ на формата на приходите износот 
„1.261.417.000" се заменува со износот „1.288.957.000", 
а во „Вкупно вид 2 — Данок на промет" износот 
„1.261.417.000" се заменува со износот „1.288.957.000", и 

3) Во ставката „Вкупно приходи за распоред 
(видови 1 до 9)" износот „1.801.728.500" се заменува 
со износот „1.837.768.500". 

Во одделот „И — Општ распоред на приходи", 
се вршат следните измени: 

1) Во ставката „Основна намена 07 — Работа 
на д р ж авните органи", распоредна група 07-2, р а -
с п о р е д и подгрупа „07-2-3 за намени што нема да 
се распоредат според други основни намени" и з -
носот „320.000" се заменува со износот „4.825.000", 
износот на распоредната група „198.492.700" се з а -
менува со износот „202.997.700", а износот во В к у п -
но основна намена 07 „198.492.700" се заменува со 
износот „202.997.700", 

2) Во ставката „Основна намена 09 — Општи 
дополнителни средства за други општествено-поли-
тички заедници", во распоредната група „09-2 
Средства распоредени во определен износ", износот 
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„1.025.559.000" се заменува со износот „1.037.219.000" 
на двете места, а во „Вкупно основна намена 09" 
износот „1.025.559.000" се заменува со износот 
„1.037.219.000", 

3) Во ставката „Основна намена 16 — Интер-
венции во стопанството", во распоредната група 
„16-1 — Средства распоредени во процент од сите 
или одделни приходи", износот „11.800.000" се 
заменува со износот „31.675.000", а во „Вкупно ос-
новна намена 16" износот „120.465.000" се заменува 
со износот „140.340.000", 

4) Во ставката „Вкупно распоредени и нера-
споредени приходи (Основна намена 01 до 20)" 
износот „1.694.728.500" се заменува со износот 

1.730.768.500", и 
5) Во ставката „Средства распоредени во оп-

штиот дел на буџетот за други потреби на Репуб-
ликата", во алинеја 5 „за изградба на културни 
домови" износот „5.000.000" се заменува со износот 
„3.000.000", 

По алинејата 15, се додава нова алинеја, која 
гласи: 

„— за изградба на зграда на Институтот за 
фолклор 2.000.000 динари", 

6) Во ставката „Вкупно распоредени приходи", 
износот „1.801.728.500" се заменува со износот 
„1.837.768.500". 

Во членот 18 се вршат следните измени и до-
полнувања : 

1) Во „Раздел 14 — Републички секретаријат 
за финансии", во основната намена „07 — Работа 
на државните органи", по позицијата 157 се додава 
нова позиција 157а која гласи: 

„07-2-3 Помош на Демократска Република Ви-
етнам и за Привремената револуционерна влада 
на Ј у ж е н Виетнам 4.505.000". 

Во ставката „Износ на основна намена" износот 
„4.726.000" се заменува со износот „9.231.000". 

Во позицијата 187, распоредна група „09-2 — 
Придонес за намирување потребите на Федераци-
јата", износот „871.232.000" се заменува со износот 
„882.892.000" на двете места. 

Во ставката „Вкупно раздел 14 (позиции 152 до 
227)", износот „1.254.293.100" се заменува со изно-
сот „1.270.458.100", и 

„Рекапитулација на разделот", во ставката „за 
посебни намени" износот „1.251.193.100" се заме-
нува со износот „1.267.358.100". 

2) Во „Раздел 16 - Републички секретаријат 
за земјоделство и шумарство", во основна намена 
„16 — Интервенции во стопанството", се додава 
нова позиција 245 која гласи: 

„16-1 Средства распоредени во процент од ос-
новниот данок на промет на производи и услуги 
— за заеднички основи за проширена репродук-
ција во земјоделството 19.875.000". 

Постојната позиција 245 станува позиција 245а. 
Во ставката „Вкупно раздел 16 (позиција 238 

до 248)", износот „14.605.000" се заменува со изно-
сот „34.480.000", а во „Рекапитулација на разде-
лот", во ставката „за посебни намени" износот 
„12.958.000" се заменува со износот „32.833.000", а 
во „Вкупно" износот „14.605.000" се заменува со 
износот „34.480.000". 

Член 3 

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

%) 
Врз основа на член 15 од Законот за органи-

зирање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" бр. 9/67), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 10 декември 1973 година, 
и на седницата на Просветно-културниот собор, 
одржана на 10 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ 

- СКОПЈЕ 

I 

Се потврдува Одлуката за изменување и до-
полнување на Статутот на Заводот за испитување 
на материјали — Скопје, што ја донесе Советот на 
Заводот на седницата одржана на 9 јануари 1973 
година. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3058 
11 декември 1973 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

Врз основа на член 13, став 2 од Законот за 
Републичкиот фонд за инвестиции во здравството 
(„Службен весник на СРМ" бр. 8/73), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 10 де-
кември 1973 година, и на седницата на Социјално-
здравствениот собор, одржана на 10 декември 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИ-
ОТ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЗДРАВСТВОТО 

ЗА 1973 ГОДИНА 

I 

Се одобрува Програмата за користење на сред-
ствата на Републичкиот фонд за инвестиции во 
здравството за 1973 година, што го донесе Управ-
ниот одбор на Републичкиот фонд за инвестиции во 
здравството на седницата одржана на 26. IX. 1973 
година. 

I I 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2919 
11 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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436) 

Врз основа на член 8, став 3 од Законот за Ре-
публичкиот фонд за инвестиции во здравството 
(„Службен весник на СРМ" бр. 8/73), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 10 де-
кември 1973 година, и на седницата на Социјално-
здравствениот собор, одржана на 10 декември 1973 
година, донесе 

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

ТИЦИИ ВО ЗДРАВСТВОТО ЗА 1973 ГОДИНА 

Се дава согласност на Финансискиот план на 
Републичкиот фонд за инвестиции во здравството 
за 1973 година, што го донесе Управниот одбор на 
Републичкиот фонд за инвестиции во здравството 
на седницата одржана на 26. IX. 1973 година. 

И 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2920 
11 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

^-"^ПВрз основа на член 13, став 1 од Законот за 
Републичкиот фонд за инвестиции во здравството 
(„Службен весник на СРМ" бр. 8/73), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седница-
та на Републичкиот собор, одржана на 10 декем-
ври 1973 година, и на седницата на Социјално-
здравствениот собор, одржана на 10 декември 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЗДРАВ-

СТВОТО 

I 

Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд 
за инвестиции во здравството, што го донесе Управ-
ниот одбор на Републичкиот фонд за инвестиции во 
здравството на седницата одржана на 26. IX. 1973 
година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Ма.кедонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2921 
11 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на став 2 од завршниот дел на Оп-
штествениот план за развој на Социјалистичка Ре-
публика Македонија од 1971 до 1975 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 12/72), Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ПРИХОДИТЕ 
НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ШТО ЌЕ НАСТАНЕ ОД 
НАМАЛУВАЊЕТО НА УЧЕСТВОТО ВО РАСПРЕ-
ДЕЛБАТА НА ПРИХОДИТЕ НА БАНКИТЕ, ОД 
НАМАЛУВАЊЕТО НА ПАСИВНИТЕ КАМАТИ И 

ОД УКИНАТИОТ ОСНОВЕН ДАНОК НА 
НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИ 

1. Износот на приходите на деловните банки 
што ќе настане од намалувањето на учеството во 
распределбата на приходите на банките, од намалу-
вањето на пасивните камати и од укинатиот осно-
вен данок на надоместоци од услуги ќе се користи 
според членот 99-а, ставот 2 од Законот за банките 
и за кредитното и банкарското работење („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 58/71, 71/72 и 40/73) и оваа од-
лука. 

Износот на приходите од претходниот став бан-
ката ќе го употреби за намалување, во еднаков 
процент, на каматите на кредитите за трајни обрт-
ни средства и на инвестициите во основни средства 
на организациите на здружениот труд од областите 
и гранките на: енергетиката, сообраќајната ин-
фраструктура (вклучувајќи ги и нафтоводите и 
плиноводите), во водостопанството, црната и обое-
ната металургија, во неметалите, базичната хемија, 
земјоделството и преработката на земјоделски про-
изводи и туризмот. 

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

Бр. 12-2846/1 
21 ноември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

(ш) 
Врз основа на член 5 од Законот за општестве-

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

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАН ЗА ДАВАЊЕ СО-
ГЛАСНОСТ НА ТАРИФИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА ВО 

ПОЛЗА НА ТРЕТИ ЛИЦА 

1. Се овластува Републичкиот завод за цени да 
дава согласност на тарифите за задолжителното 
осигурување на моторните возила во полза на тре-
ти лица. 

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

Бр. 12-2826/1 
21 ноември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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144о) 
^ ^ В р з основа на член 30 став 3 од Законот за 
републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО 

1. Се именува за советник на републичкиот се-
кретар за правосудство Перо Андоновски, претсе-
дател на Општинскиот суд — Охрид. 

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

Бр. 12-2910/1 
8 ноември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

зрз основа на член 29 став 3 и член 43 став 4 
од Законот за републичката управа („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 

НА ШКОЛСТВОТО 

1. Се именува за помошник директор на Репуб-
личкиот завод за унапредување на школството Ла-
зар Лазаревски, советник во истиот завод. 

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

Бр. 12-2911/1 
8 ноември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Зрз основа на член 43 став 3 од Законот 'за 
републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВА-

ЊЕ НА ШКОЛСТВОТО 

1. Се разрешува од должност директор на Ре-
публичкиот завод за унапредување на школството 
Крсте Ангеловски, по негово барање. 

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

Бр. 12-2912/1 
8 ноември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

^-^Врз основа на член 40 од Законот за мерките 
за унапредување на сточарството и за здравстве-
ната заштита на добитокот („Службен весник на 
СРМ" бр. 36/66), републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИ-
ВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ И ПАРАЗИТНИТЕ 

БОЛЕСТИ ВО 1974 ГОДИНА 

Според одредбите на оваа наредба во 1974 го-
дина ќе се организираат и спроведуваат потребни-
те мерки за спречување и отстранување на след-
ните заразни и паразитни болести к а ј животните: 

1. Бес, 
2. Туберкулоза, 
3. Бруцелоза, 
4. Антракс, 
5. Шушкавец, 
6. Чума к а ј свињите, 
7. Црвен ветар к а ј свињите, 
8̂  Краста, 
9. Чума к а ј птиците, 

10. Сакагија, 
11. Заразна кривотница к а ј овците, 
12. Ентеротоксемија к а ј овците и заразен про-

лив к а ј јагнињата, 
13. Заразна агалакција к а ј овците, 
14. Тифус к а ј птиците и бел пролив к а ј јагни-

њата, 
15. Белодробна стронгилоза и желудечно-црев-

ни паразити к а ј овците и говедата, 
16. Ехинококоза, 
17. Пироплазмоза, 
18. Заразна болест к а ј пчелите, 
19. Метилавост, 
20. Заразно пресушување на вимето, 
21. Гангренозно воспаление на вимето к а ј ов-

ците, 
22. Лептоспироза, 
23. Лигавка и шап. 

II 
1. Бес 

Превентивно инжектирање на кучињата против 
бесот ќе се изврши во целата Република од 3 ј а -
нуари до 31 март 1974 година. 

На превентивно инжектирање подлежат сите 
кучиња постари од 3 месеци. 

Кучињата кои до 31 март не ќе имаат три ме-
сеци, како и кучињата што ќе се окучат подоцна, 
превентивно ќе се инжектираат дополнително и 
сукцесивно по навршувањето на 3-месечна возраст. 

2. Туберкулоза 
Во организациите на здружен труд што се за-

нимаваат со одгледување на говеда ќе се изврши 
еднократна туберкулинизација на говедата постари 
од 3 месеци во периодот од 1 март до 31 мај 1974 
година. 

Во определените рокови во став 3 на оваа точ-
ка ќе се изврши туберкулинизација на 50% од го-
ведата постари од 3 месеци на индивидуалниот 
сектор. 

Во периодот од 1 март до 30 јуни 1974 година 
ќе се изврши туберкулинизација на јмалку на по-
ловината од предвидениот број говеда во претход-
ниот став, а во периодот од 1 септември до 30 
ноември 1974 година ќе се изврши туберкулиниза-
ција на преостанатите говеда. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
ветеринарството, согласно член 39 став 1 од Зако-
нот за мерките за унапредување на сточарството и 
за здравствената заштита на добитокот ќе ги оп-
редели населбите во кои ќе се изврши прегледот 
од став 2 на оваа точка, но така, што со нив да 
биде опфатено компактно подрачје на општината, 
кое да одговара на подрачјето на кое во текот на 
1974 година ќе се зема крв од кравите, јуниците, 
биковите и јунчињата за преглед на бруцелоза. 

Туберкулинизацијата ќе се изврши и во насел-
бите во кои туберкулозата била констатирана во 
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1973 година, без оглед на тоа, дали се наоѓаат во 
подрачјето на општината каде задолжително ќе се 
врши туберкулинизација или надвор од тоа под-
рачје. 

Населбите од претходниот став имаат првенство 
при спроведувањето на туберкулинизацијата. 

Сите говеда кои при туберкулинизацијата по-
кажат позитивна или сомнителна реакција на го-
ведски туберкулин подлежат на ретуберкулиниза-
ција. 

Резултатот од ретуберкулинизацијата се смета 
за дефинитивен. 

Говедата што при туберкулинизацијата пока-
ж а л е позитивна или сомнителна реакција на го-
ведски туберкулин, до ретуберкулинизацијата се 
држат одделно од другите говеда во стопанството 
и се третираат како да се заразени. 

Говедата од претходниот став, по барање на 
сопственикот, за време на карантинот, можат да се 
заколат, за негова сметка, но под контрола на над-
лежниот ветеринарен инспектор. 

Доколку во периодот меѓу туберкулинизацијата 
и ретуберкулинизацијата, позитивните и сомнител-
ните реактори на говедски туберкулин оболат со 
клинички знаци на туберкулоза, истите можат да 
се заколат, со право на надоместок на штета, но по 
претходно одобрување од Управата за ветеринарна 
служба. 

Во дворовите во кои се установи туберкулоза, 
ка ј говедата ќе се врши туберкулинизација на го-
ведата секои два месеци се додека к а ј сите говеда 
во тие дворови не се добие негативен резултат за 
туберкулоза, при две туберкулинизации еднопо-
друго. 

Нововнесените говеда за приплод во Републи-
ката задолжително ќе се туберкулинизираат н а ј -
доцна два месеци од нивното внесување. 

Во општествените стопанства и индивидуал-
ните дворови, во кои ќе се установи туберкулоза 
ка ј говедата, задолжително ќе се изврши туберку-
линизација на живината и свињите. 

Во општествените и индивидуалните живинар-
ски фарми што се занимаваат со производство па 
ја јца и живина за расплод, ќе се изврши туберку-
линизација на 10% од кокошките. 

Во општествените и индивидуалните живинар-
ски фарми што увезуваат ј а јца за расплод, пили-
ња, јарки или кокошки од странство ќе се тубер-
кулинизираат 10% од увезените грла односно од 
живината добиена од увезените ја јца. 

Во општествените и индивидуалните живинар-
ски фарми во кои ќе се установи туберкулоза к а ј 
кокошките, ќе се врши туберкулинизација на сите 
кокошки и колење на туберкулозните кокошки се-
кои два месеци, се додека к а ј сите кокошки не се 
добие негативен резултат на туберкулоза при две 
последователни туберкулинизации. 

3. Бруцелоза 

Од сите крави, јуници, бикови и јунчиња па 
организациите на здружениот труд што се занима-
ваат со одгледување на говеда ќе се земе крв за 
преглед на бруцелоза во периодот од 1 март до 31 
мај 1974 година. 

Во определените рокови во став 3 на оваа точ-
ка ќе се земе крв за преглед на бруцелоза од 50% 
од кравите, јуниците, биковите и јунчињата во ин-
дивидуалниот сектор. 

Во периодот од 1 март до 30 јуни 1974 година 
ќе се земе крв најмалку од половината од предви-
дениот број крави, јуници, бикови и јунчиња за 
преглед на бруцелоза во претходниот став, а во 
периодот од 1 септември до 30 ноември 1974 година 
ќе се земе крв од преостанатиот број крави, јуни-
ци, бикови и јунчиња. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 39 став 
1 од Законот за мерките за унапредување на сто-
чарството и за здравствената заштита на добитокот, 

ќе ги определи населбите во кои ќе се изврши пре-
глед од став 2 на оваа точка, но така, што со нив 
да биде опфатено подрачјето од општината во кое 
во 1973 година не се земало крв од крави, јуницл, 
бикови и јунчиња за преглед на бруцелоза. 

За преглед на бруцелоза ќе се земе крв и од 
сите крави, јуници, бикови и јунчиња од населбите 
во кои бруцелозата била констатирана во 1973 го-
дина, без оглед на тоа дали тие населби се наоѓаат 
на подрачјето кое е опфатено со задолжителниот 
преглед на бруцелозата к а ј говедата или не. 

Населбите од претходниот став имаат првен-
ство во земањето на крв. 

Од сите овци од населбите во кои е установен 
абортус к а ј овците со непозната етиологија одно-
сно во населбите, во кои ќе се установи бруцелоза 
к а ј луѓето, говедата и свињите, ќе се земе крв за 
преглед на бруцелоза. 

Од сите маторици, женски назимчиња и нере-
зи, на општествениот и индивидуалниот сектор што 
се чуваат за расплод, ќе се земе крв за преглед на 
бруцелоза. 

Во дворовите во кои ќе се установи бруцелоза 
ќе се зема крв од сите говеда, свињи, овци секои 
три до четири седмици, се додека к а ј сите говеда, 
свињи и овци не се добие негативен резултат за 
бруцелоза при три земања на крв едноподруго. 

Од сите нововнесени говеда, овци и свињи за 
расплод и гоење во Републиката, задолжително ќе 
се зема крв за преглед на бруцелоза најдоцна до 
10-от ден од нивното внесување. 

4. Антракс 

Во сите дистрикти на антраксот ќе се изврши 
еднократно инжектирање на добитокот (говедата, 
овците и коњите) против болеста антракс во пе-
риодот од 1 април до 31 мај 1974 година. 

Грлата кои во пропишаниот рок од претход-
ниот став не ги исполнуваат условите за инжек-
тирање против антраксот, како и грлата што ќе 
се отелат, ојагнат и ождребат подоцна, дополни-
телно ќе се инжектираат против антраксот, кога ќе 
ги исполнат пропишаните услови. 

Регистрираните населби како дистрикти на ан-
траксот во кои во последните 15 години (1959—1973 
година) лабораториски не е установен антраксот 
к а ј добитокот, нема да се третираат како дистрик-
ти на антраксот. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 39 став 
1 од Законот за мерките за унапредување на сто-
чарството и за здравствената заштита на добито-
кот („Службен весник на СРМ" бр. 36/66), ќе оп-
редели кои места на подрачјето на општината во 
смисла на став 3 од оваа точка се сметаат за ан-
траксни дистрикти. 

Во сите населби во кои во текот на 1974 го-
дина се установи антракс ќе се изврши еднократ-
но инжектирање на добитокот (говедата, овците и 
коњите) против болеста антракс. 

Еднократно инжектирање на добитокот против 
антраксот ќе се изврши во сите организации па 
здружениот труд што се снабдуваат со ф у р а ж од-
надвор, кога фуражот потекнува од дистрикт на 
антраксот односно кога не се знае неговото по-
текло. 

5. Шушкавец к а ј говедата 

Мерките пропишани за инжектирање на доби-
токот против антраксот, ќе се применуваат и про-
тив шушкавецот, со таа разлика што против шуш-
кавецот ќе се инжектираат само говедата, а како 
дистрикти на шушкавецот во смисла на оваа на-
редба, ќе се сметаат населбите во кои шушкаве-
цот е утврден во последните пет години (1959—1973 
година). 
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Еднократно и н ж е к т и р а њ е против шушкавецот 
ќе се изврши на сите говеда помлади од 3 години 
во сите организации на здружениот труд што се 
снабдуваат со ф у р а ж однадвор, кога ф у р а ж о т по-
текнува од дистрикт на шушкавецот односно кога 
не се знае неговото потекло. 

6. Чума к а ј свињите 

Задолжително превентивно и н ж е к т и р а њ е на 
свињите против чумата ќе се и з в р ш и во целата 
Република. 

Превентивно и н ж е к т и р а њ е од претходниот став 
ќе се изврши со вакцина од атенуирани вируси 
(еднократно) во периодот од 1 април до 30 ј ули 
1974 година. 

Свињите што се тераат на заедничко пасиште 
мораат претходно да бидат активно имунизирани 
против чумата. 

Свињите што се тераат односно транспорти-
раат од една во друга општина, ако служат за на -
тамошно одгледување, пред тргнувањето односно 
Утоварот треба задолжително да се серумираат до-
колку активно не се имунизирани. 

Свињите што се внесуваат од други општини, 
ако служат за натамошно одгледување, при при-
стигањето треба задолжително да се вакцинираат 
доколку активно не се имунизирани односно да се 
серумираат, ако се помлади од три месеци. 

Во периодот по превентивното и н ж е к т и р а њ е на 
свињите против чумата, перманентно ќе се в р ш и 
инжектирање на подмладокот што ги исполнил 
условите за активно имунизирање, како и и н ж е к -
тирање на маториците кои поради високата гра-
видност не биле инжектирани при редовното спро-
ведување на мерката. 

7. Црвен ветар к а ј свињите 

Превентивно и н ж е к т и р а њ е на свињите против 
црвениот ветар ќе се и з в р ш и во населбите и во 
организациите на здружениот труд, што се сме-
таат за загрозени од оваа заразна болест. 

Општинскиот орган на управата н а д л е ж е н за 
работите на ветеринарството, согласно член 39 став 
1 од Законот за мерките за унапредување на сто-
чарството и за здравствената заштита на добито-
кот, ќе ги определи населбите и општествените 
земјоделски стопанства, што се сметаат за загро-
зени од црвениот ветар к а ј свињите. 

8. Краста 

На подрачјата на кои крастата к а ј овците в л а -
деала во текот на 1973 година, на јдоцна до к р а -
јот на април 1974 година ќе се и з в р ш и преглед 
на овците од краста. 

Прегледот од претходниот став, согласно член 
77 став 1 точка 1 од Основниот закон за мерките 
за унапредување на сточарството и за здравстве-
ната заштита на добитокот („Службен лист на 
С Ф Р Ј " бр. 16/65) и член 68 од Законот за мерките 
за унапредување на сточарството и за здравстве-
ната заштита на добитокот, го в р ш и надлежниот 
ветеринарен инспектор, односно ветеринарната ста-
ница. 

Во стадата во кои при прегледот се утврди 
краста треба неодложно, а на јдоцна 15 дена по 
стрижбата, да се изврши прво капење на сите ов-
ци во тие стада. Второто капење ќе се и з в р ш и 15 
дена по првото. Истовремено ќе се применуваат и 
други ветеринарно-санитарни мерки, според по-
стојните прописи. 

Во стадата, во кои во текот на 1974 година ќе 
се установи краста, неодложно ќ е се спроведе ле -
кување на болните животни односно двократно 
капење на сите овци во заразените стада, а ќе 
се применуваат и други ветеринарно-санитарни 
мерки, според постојните прописи. 

Ако во некоја населба се утврди крастата к а ј 
овците во едно стадо, ќе се изврши капење на сите 

овци од заразеното стадо, к а к о и на сите овци од 
стадата кои пред утврдувањето на заразата паееле 
на пасиштето на кое паселе и овците од заразе -
ното стадо, односно капење на сите овци од ста-
дата што минуваат по истите пасишта по кои ми-
нувале овците од заразеното стадо. 

Овците од стадата што одат на летна испаша 
и во кои имало краста во текот на 1973 година од-
носно во кои ќе се по јави таа во периодот пред 
тргнувањето на летна испаша, задолжително ќе се 
искапат н а ј м а л к у еднаш, додека се на зимните 
пасишта. 

На сопствениците чии стада овци подлежат на 
капење според претходниот став, ако овците не 
бидат искапени, надлежниот општински ветерина-
рен инспектор нема да им издаде одобрение тие 
стада овци да го напуштат зимското пасиште. 

9. Чума к а ј птиците 

Задолжително превентивно и н ж е к т и р а њ е на 
кокошките против чумата со сува „муктезар" в а к -
цина на територијата на Републиката ќе се извр -
ш и еднаш годишно во период од 15 август до 15 
декември 1974 година. 

З а д о л ж и т е л н а превентивна заштита на пи-
лињата и подмладокот ќе се в р ш и со вакцина су-
ва „Ла Сота" во периодот од 1 април до 31 август 
1974 година сукцесивно, според возраста на ж и в и -
ната и напатствието на производниот завод. 

Во организациите на здружениот труд з а ш т и -
тата на кокошките и пилињата ќе се в р ш и перио-
дично и континуирано според возраста на ж и в и -
ната и напатствието на производниот завод. 

10. Сакаги ја 

Во земјоделските и другите организации на 
здружениот труд задолжително ќе се в р ш и о ф -
талмомалеинизација и земање на крв за преглед 
на сакагија од сиот еднокопитен добиток во пе-
риодот од 1 октомври до 30 ноември 1974 година. 

Шумарските и другите организации на здру-
жениот труд што работат било со свој, било со 
а н г а ж и р а н еднокопитен добиток се д о л ж н и да пре-
земат мерки да се и з в р ш и преглед на сакаги ја на 
тој добиток. 

Лицата што постојано се д в и ж а т со еднокопи-
тен добиток од една во друга општина (чергари и 
др.) д о л ж н и се тој добиток да го подложат на пре-
глед на сакаги ја н а ј м а л к у еднаш годишно. Нега-
тивниот резултат надлежниот ветеринарен лекар 
ќ е го запише на грбот на уверението за здравстве-
ната состојба на добитокот. 

11. З а р а з н а кривотница к а ј овците 

Ќ е се и з в р ш и преглед на сите стада овци сом-
нителни на заразната кривотница и л е к у в а њ е на 
овците во стадата за кои се утврди дека се з а р а -
зени со заразната кривотница. 

На л е к у в а њ е подлежат сите овци во заразе -
ните стада во текот на кое задолжително се спро-
ведуваат ветеринарно-хигиенски и зоопрофилак-
тички мерки. 

12. Ентеротоксемија к а ј овците и 
заразен пролив к а ј ј агнињата 

Ќ е се и з в р ш и заштитно и н ж е к т и р а њ е на ов-
ците против ентеротоксемијата и заразниот пролив 
к а ј ј агнињата во месностите каде тие се устано-
вени во последните 5 години (1969—1973 година). 

Општинскиот орган на управата н а д л е ж е н за 
работите на ветеринарството, согласно член 39 став 
1 од Законот за мерките за унапредување на сто-
чарството и за здравствената заштита на добито-
кот („Службен весник на СРМ" бр. 36/66), ќе ги 
определи местата во кои ќе се в р ш и и н ж е к т и р а -
њето од претходниот став. 
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13. Заразна агалакција к а ј овците 

Ќе се изврши преглед на сите стада овци сом-
нителни на заразна агалакција к а ј овците и за -
должително лекување и спроведување на ветери-
нарно-хигиенски и зоопрофилактички мерки во 
заразените стада. 

14. Тифус к а ј живината и бел 
пролив к а ј пилињата 

Во општествените и индивидуалните живинар-
ски фарми кои се занимаваат со производство на 
ја јца и живина за расплод најмалку двапати го-
дишно, во растојание од 6 месеци, со методата на 
брза аглутинација, ќе се изврши преглед на тифус 
на 10% од живината од тие фарми. 

Во општествените и индивидуалните живинар -
ски фарми што увезуваат ја јца за расплод, пили-
ња, јарки или кокошки од странство, ќе се извр-
ши преглед на тифус на 10% од живината во ф а р -
мата односно од грлата добиени од увезените ја јца . 

АКО ВО рамките од претходниот став се уста-
нови тифус, тогаш секоја четврта седмица ќе се 
врши преглед на сета живина во заразената фарма 
на тифус и колење на заразената живина, се до-
дека ка ј сета живина во заразената фарма не се 
добие негативен резултат при два прегледи едно-
подруго. 

15. Белодробна стронгилоза и 
желудечно-цревни паразити 
к а ј овците и говедата 

Лекување на овците и говедата против бело-
дробната стронгилоза и желудечно-цревните пара-
зити ќе се изврши во населбите и стадата каде тие 
се појават односно лабораториски установат. 

Од сите говеда во општествените стопанства и 
од сите стада овци во општествените и индивидуал-
ните стопанства за кои постои сомневање дека се 
заразени со белодробна стронгилоза односно со ж е -
лудечно-цревни паразити ќе се зема материјал за 
лабораториско испитување. 

Општинскиот орган на управата надлежен ^а 
работите на ветеринарството, согласно член 39 став 
1 од Законот за мерките за унапредување на сто-
чарството и за здравствената заштита на добито-
кот („Службен весник на СРМ" бр. 36/66) ќе ги 
определи општествените стопанства и местата во 
кои ќе се зема материјал за лабораториско испи-
тување. 

16. Ехинококоза 

За сузбивање на ехинококозата, покрај други-
те ветеринарно-санитарни мерки, ќе се изврши 
двократна дехелментизација на кучињата со ско-
лобан и тоа првата во периодот од 3 јануари до 
31 март 1974 година, а во втората шест месеци по 
првата. 

17. Пироплазмоза 

Во периодот од 1 април до 30 септември 1974 
година ќе се изврши најмалку двократно капење 
со противкрлежни средства на сите мерино овци 
односно на сите внесени говеда од благородни раси 
во Републиката. 

18. Заразни болести ка ј пчелите 

Ќе се изврши преглед во однос на заразни и 
паразитни болести на сите сандаци пчели во орга-
низациите на здружен труд што се занимаваат со 
пчеларство, а според можностите и во индивидуал-
ните стопанства. 

19. Метилавост 

Во сите подрачја на Републиката во кои се ј а -
вува метилавоста ќе се изврши двократно, превен-
тивно третирање на овците и говедата против ме-
тилавоста и тоа к а ј овците со инжектирање или 
со противметилни капсули, а к а ј говедата само со 
противметилни капсули. Првото третирање ќе се 
изврши во текот на пролетта, а второто во текот 
на есента 1974 година. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството, согласно член 39 од 
Законот за мерките за унапредување на сточар-
ството и за здравствената заштита на добитокот 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/66), ќе ги опре-
дели местата во кои ќе се врши третирањето од 
претходниот став. 

20. Заразно пресудување 
на вимето 

Во текот на 1974 година ќе се изврши еднокра-
тен преглед на сите крави во општествените зем-
јоделски стопанства на болеста заразно пресушу-
вање на вимето и лекување на кравите за кои ќе 
се утврди дека се болни од заразното пресушава-
ње на вимето. 

21. Гангренозно воспаление 
на вимето к а ј овците 

Ќе се изврши преглед и лекување на сите ста-
да овци болни односно сомнителни на гангренозно 
воспаление на вимето. 

22. Лептоспироза 

Во општествените земјоделски стопанства ќе 
се зема крв од сите говеда и свињи за преглед на 
лептоспироза во периодот од 1 март до 31 мај 1974 
година. 

Од сите маторици, женски назимчиња и не-
рези на индивидуалниот сектор, што се чуваат за 
расплод, ќе се зема крв за преглед на лептоспироза. 

23. Лигавка и шап 

Во периодот од 1 април до 31 мај 1974 година 
во сите организации на здружен труд што се за-
нимаваат со одгледување на добиток ќе се извр-
ши превентивна вакцинација со поливалентна вак-
цина АОЦ против лигавка и шап на сите говеда 
постари од 3 месеци. 

Во периодот од 1 до 30 септември 1974 година 
во Сите организации на здружениот труд што се 
занимаваат со одгледување на добиток ќе се из-
врши превентивна вакцинација со поливалентна 
вакцина АОЦ против лигавка и шал на сите го-
веда што за првпат биле вакцинирани во перио-
дот од 1 април до 31 мај 1974 година, на телињата 
постари од три месеци, како и на јуниците и јун-
ачињата што до тогаш воопшто не биле вакцини-
рани. 

III 

Утврдувањето и објавувањето на болестите од 
точка I на оваа наредба, со исклучок на туберку-
лозата, се врши врз основа на лабораториски наод 
во една од овластените ветеринарно"дијагностич-
ките установи во земјата. 

Од заразените и принудно закланите говеда 
поради туберкулоза задолжително се испраќа ма-
теријал за лабораториско утврдување на причини" 
телот на туберкулозата. 

IV 

Евиденцијата за спроведувањето на меркитз 
одредени со оваа наредба и извештаи се доставу-
ваат на утврдените обрасци. 
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V 

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од нејзиното објавување во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 11-1838/2 
12 декември 1973 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

И ДУЌАНИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 536, страна 629, книга III е запишана под 
фирма: „Грозд" — земјоделско трговско претпри-
јатие на големо и мало — Кавадарци — Органи-
зација на здружен труд, без својство на правно 
лице — Продавница број 19 во село Возарци, К а -
вадарци. Предмет на работењето на продавницата 
е промет со колонијална стока. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Грозд" — земјоделско тргов-
ско претпријатие на големо и мало — Кавадарци, 
со одлуката број 01-145 од 8. III. 1973 година, од 
одржаната седница на 26. II. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Јованов Ѓело. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 224 од 30. III. 1973 година. (550) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 536, страна 629, книга III е запишана под 
фирма: „Грозд" — земјоделско трговско претпри-
јатие на големо и мало — Кавадарци — Органи-
зација на здружен труд, без својство на правно 
лице — Продавница број 4, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" во 
Кавадарци. Предмет на работењето на продавни-
цата е промет со колонијални стоки. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Грозд" — земјоделско тргов-
ско претпријатие на големо и мало — Кавадарци, 
број 01-135 од 8. III. 1973 година, од одржаната 
седница на 26. II. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Леов Вано. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 226 од 30. III. 1973 година. (551) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1614, страна 88, книга VIII е запишана под 
фирма: „Радиоелектро" — претпријатие за внат-
решна и надворешна трговија — Белград — ООЗТ 
за внатрешна трговија — Ниш — Деловница — 
Скопје, ул. „Максим Горки" бр. 20/2. Предмет на 
работењето на деловницата е: продажба на стока, 
на мало, преку организационата продажна мре-
ж а на подрачјето на својот регион, односно преку 
продавници, стоваришта и деловници за СР Ма-
кедонија со седиште во Скопје во состав на орга-
низацијата од следните трговски струки: електрич-
ни машини, мотори, склопки, прекидачи, инстала-
циони материјали, расвета, апарати и уреди за до-
маќинството и индустријата, каблови и проводни-
ци, телекомуникациони уреди и сите останати про-
изводи од гранката 119, електроди, битумен и би-
туменски производи, метал, легури, валјани, вле-

чени и пресовани производи, цевки, жица, бетон-
ско железо, лимови како и останати производи на 
црната металургија, производи од обоени метали, 
цевки ,лимови, траки, плочи, профили, жица, оло-
во, кала ј и останати производи од обоени метали, 
огноотпорни производи, азбест и азбестни произ-
води, стакло, порцелан, санитарна техника, кера-
мика, брусеви и останати производи, неметали, ала-
ти, градежен и останат оков, садови од алуминиухм 
и емајлирани, машини за шиење и машини за 
плетење и останати уреди за работа во домаќин-
ството, бои, лакови, пластична маса и производи 
од бижутерија, накит од злато и останати произ-
води, салонит, вар, опека, цреп и останати произ-
води од гранката 121, обла и режана граѓа, гра-
дежна столарија, куќен, канцелариски и останат 
мебел, заштитна облека и чевли и галантериска 
кожа, гумени производи, пнеуматика, гумени цев-
ки, технички производи од гума, чевли и гумена 
галантерија, моторцикли, велосипеди, делови за 
моторцикли, автоделови и автомобили, моторни 
пумпи, хидрофори, греј ни тела, парни котли и ос-
танати уреди, фото и кино апарати и останати 
уреди, прибор и останати оптички апарати, музич-
ки инструменти и клавири, завеси, декоративни 
ткаенини, теписи, ќебиња, прекривани, душеци, 
перници, постелнина и останати производи на 
текстилната индустрија и домашни изработки или 
занаетчиско производство, играчки сите видови, 
апарати и прибор, камп опрема и детски колички, 
селскостопански машини и апарати, како и сета 
останата техничка стока за снабдување на инду-
стријата, градежништвото, угостителството и за -
наетчиството, продажба на стока на големо од 
гранките 119, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 
122, 124, 125 и 126, врши набавка и продажба на 
оваа стока како и комплетно опремување на об-
јекти на електростопанството — трафостаници, 
далноводи, опремување на ентериери и на јавни 
и општествени објекти, угостителски објекти, 
школски, културни и на останати објекти со из-
работка на проекти на принципите на инженеринг, 
врши транспорт на стока до скадиштата, стовари-
штата, продавниците и купувачите, како и тран-
спорт, утовар и растовар, со свои средства за тре-
ти лица, врши ускладиштување на стока и оба-
вува други работи сврзани со прометот и пласма-
нот на стоката. 

Деловницата е основана од „Радиоелектро" 
— претпријатие за внатрешна и надворешна 
трговија — Белград — ООЗТ за внатрешна тр-
говија — Ниш, со одлуката на работничкиот со-
вет на „Радиоелектро" — Белград — ООЗТ за 
внатрешна трговија — Ниш, од одржаната седница 
на 6. XI. 1972 година, одлуката на советот на ра-
ботната заедница на „Гросист" — Скопје од 27. 
XII. 1972 година и одлуката на работничкиот совет 
на „Радиоелектро" — Белград, од одржаната сед-
ница на 11. XII. 1972 година со присоединувањето 
на Трговското претпријатие за промет со стоки на 
мало „Гросист" — Скопје кон истата. 

Раководител-шеф на деловницата е Огненовиќ 
Бранислав. 

Деловницата во Скопје ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 45 од 7. III. 1973 година. (413) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 29. I. 1973 го-
дина, рег. бр. 186, книга II, реден број 11 е запи-
шана под фирма: Земјоделска задруга „Оризар-
ство" — село Колешино, Струмичко, Продавница 
на колонијални мешани трговски стоки број 2, со 
седиште во село Габрово, Струмичко. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на тргов-
ски и мешани стоки, колонијални стоки, електро-
уреди, конфекција , трикотажа, железарија , леб, 
брашно, сувомесни производи, јужно овошје, мебеч, 
галантерија и друго. 
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Раководител на продавницата е Ристо Цветков. 
Продавницата е во состав на Земјоделската за -

друга „Оризарство" — село Колешино, Струмичко, 
а основана е со одлуката на задружниот совет на 
задругата, број 02-257 од 25. V. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
276/72. (441) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. И. 1973 година, рег. бр. 210, реден број 1 е за -
пишано основањето на основната организација на 
здружен труд и тоа: Комерцијално-инвестициона 
банка — Скопје, Филијала — Делчево. 

Дејност: 
— прибирање кредити од Централата, Народ-

ната банка на Југославија и Народната банка на 
Македонија; 

— издавање на обврзници од локален карактер 
во соработка со Централата; 

— издавање на благајнички записи; 
— динарска и девизна депозитна функција на 

своите деловни партнери, работни и други органи-
зации, 

— депозитна функција по средствата за стан-
бена изградба; 

— динарски и девизни депозитни работи со 
населението; 

— давање краткорочни кредити за обртни 
средства; 

— давање потрошувачки кредити и други кре-
дити на населението; 

— давање на инвестициони кредити за вложу-
вање во основни и трајни обртни средства; 

— давање кредити за станбена и комунална 
изградба; 

— работење во врска со извршувањето на ин-
вестициите и наплатата на ануитетите по дадени-
те кредите; 

— учество во финансирањето на домашни ра-
ботни организации со учество во доходот и ри-
зикот; 

— платен промет и други банкарски работи; 
— издавање банкарски гаранции; и 
— врши други кредитни и банкарски работи. 
В. д. директор на филијалата е Симеон Ата-

насов. 
Филијалата е основана од Извршниот одбор на 

Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје, со 
одлуката 014/2 бр. 02-1127 од 23. I. 1973 година по 
основ промена на статусот на експозитурата во 
Делчево на Комерцијално-инвестиционата банка — 
Скопје, Филијала — Кочани. 

На означениот рег. број, под реден број 2 се 
запиша: Комерцијално-инвестициона банка — 
Скопје, Филијала во Делчево, првобитната фирма 
ја менува со нова која гласи: Стопанска банка — 
Скопје, Филијала — Делчево. 

Филијалата има својство на основна организа-
ција на здружен труд, без својство на правно лице. 

За обврските на филијалата одговара Стопан-
ската банка — Скопје. 

Впишувањето на промената е засновано на член 
1 и 6 од Привремениот статут на Стопанската бан-
ка — Скопје од 1 јануари 1973 година според чии 
одредби подавачот на пријавата е правен следбе-
ник на Комерцијално-инвестиционата банка —-
Скопје и член 9, 11 и 13 од истиот статут со чии 
одредби се регулирани статусот и правата на ф и -
лијалата и одговорноста на Стопанската банка за 
обврските на филијалата . 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
29/73. (429) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. I. 1973 година, страна 545, реден број 28 е за-
пишано основањето на Трговското претпријатие на 
големо и мало „Задругар" — Струмица, Продав-
ница во село Мокриево, Струмичко. Предмет на 

работењето на продавницата е продажба на пре-
хранбени артикли, предмети за куќни потреби и 
мешани индустриски стоки. 

Раководител на продавницата е Трајчо Дим-
чов Спасов. 

Продавницата е во состав на Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Задругар" — Струми-
ца, а основана е со одлуката на работничкиот со-
вет, број 02-3565/1 од 3. X. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
284/72. (443) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. I. 1973 година, рег. бр. 43, книга II, под реден 
број 1 е запишано основањето на „Ударник" — 
фабрика за чорапи — Зрењанин — Продавница, 
со седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито" бр. 
44. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на готови производи од сопствено произ-
водство на фабриката и производи од други прет-
пријатија заради дополнување на асортиманот на 
своите производи, како и продажба нг мидерски 
производи — мидери, мидер-гаќички, појаси, прс-
луци, костими за капење — туѓо производство, ка -
пи, шешири, текстилна галантерија — туѓо произ-
водство. 

Раководител на продавницата е Катица Ари-
занова. 

Продавницата е во состав на „Ударник" — ф а -
брика за чорапи — Зрењанин, а основана е со од-
луката на работничкиот совет на фабриката од 9. 
X. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
265/72. (444) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 16, страна 80, книга VIII е запишана под 
фирма: „Југопетрол" — трговско претпријатие за 
промет со нафта и нафтени деривати — Скопје — 
организација на здружен труд, без својство на 
правно лице — Бензинска пумпа во село Белим-
бегово — Белви камп. Предмет на работењето на 
бензинската пумпа е промет со нафта, нафтени де-
ривати, автоделови и друг потрошен материјал за 
моторни возила. 

Бензинската пумпа е основана од „Југопетрол" 
— трговско претпријатие за промет со нафта и 
нафтени деривати — Скопје, со одлуката на ра-
ботничкиот совет број 02/1325 од 31. I. 1973 година, 
од одржаната седница на 25. XI. 1971 година. 

Раководител на бензинската пумпа е Белкоски 
Славко. 

Бензинската пумпа во село Белимбегово — 
Белви камп ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува матичното претпријатие, во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 104 од 12. III. 1973 година. (460) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 199, страна 500, книга V е запишано след-
ното: Седиштето на Претставништвото во Скопје, 
на Комбинатот „Југопластика" — Сплит се преме-
стува во Скопје од ул. „27 Март" бр. 10 на ул. 
„Огњан Прица" бр. 7 во Скопје, за кое има реше-
ние од Собранието на град Скопје — Одделение за 
инспекции, Уп. бр. 12-30089 од 20. XII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 143 од 21. II. 1973 година. (367) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1604, страна 24, книга VIII е запишано 
следното: Автопретпријатието „Прогрес" — Скопје, 
Момин Поток бб, Скопје, е конституирано на 6. II. 
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1973 година, согласно со записникот од одржаниот 
состанок на работниот колектив на 6. И. 1973 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 147 од 20. И. 1973 година. (363) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1402, страна 304, книга VII е запишано 
следното: Согласно со одлуката на советот на ра-
ботната заедница на Деловното здружение „Инко-
укион" - Скопје, бр. 2365 од 25. XII. 1972 година 
и бр. 5 од 4. I. 1973 година и одлуките на работ-
ничките совети на организациите на здружен труд 
за членки на Деловното здружение за унапреду-
вање на економските односи со странство и други 
подрачја во земјата „Инкоунион" — извоз-увоз - -
Скопје се примени следните организации на здру-
жен труд и тоа: 

1. „Реимекс" — претпријатие за надворешна тр-
говија, внатрешен промет и застапување на стран-
ски фирми — Београд, со одлуката на работнич-
киот совет од 18. IX. 1972 година на претприја-
тието; 

2. „Интеркооп" — работна организација за тр-
говија на големо и мало — Скопје, со одлуката на 
работната заедница од 22. XII. 1972 година на ра-
ботната организација; 

3. „Технокооп" — трговско претпријатие на го-
лемо и мало — Скопје, со одлуката на работнич-
киот совет од 25. XII. 1972 година на претприја-
тието; 

4. „Техника" — електро-механичарска услужна 
задруга — Скопје, со одлуката на работничкиот 
совет број 67 од 26. XII. 1972 година на задругата; 

5. „Агромеханика" — Скопје — ООЗТ „Мета-
лец" — Прилеп, со одлуката на работничкиот со-
вет број 02-1973 од 26. XII. 1972 година на „Агро-
механика" — Скопје — СОЗТ „Металец" — При-
леп; 

6. „Технопрогрес" — економско техничко биро 
за кооперација — Београд, со одлуката на работ-
ната заедница бр. 362/3 од 27. XII. 1972 година на 
бирото; 

7. „Ратар" — претпријатие за откуп, трговија 
и услужна дејност — Доњи Љубеш, со одлуката 
на работничкиот совет број 279 од 27. XII. 1972 го-
дина на претпријатието; 

8. Земјоделска задруга — Ражањ, со одлу-
ката на работничкиот совет број 720/1 од 27. XII. 
1972 година на задругата. 

Во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1402, страна 304, книга VII е запишан до-
говорот за деловно здружување со следните пода-
тоци: 

1. Договорни страни: Деловно здружение за 
Јгнапредување на економските односи со странство 
и други подрачја во земјата „Инкоунион" — извоз-
увоз — Скопје, Земјоделско-индустрискиот комби-
нат „Зора" — Гевгелија, Претпријатието за извоз-
увоз „Вардар" — Скопје, Заштитна работилница 
,.Социјален борец" — Битола, Фабрика за конзер-
ви „Пелагонија" — Битола, Земјоделска задруга 
„Светлост — с. Породин, Земјоделска задруга „Ки-
села Вода" — Ресен, Индустрија за кожи „Борис 
Кидрич" — Битола, Лозарски комбинат „Лозар" — 
Битола, Индустрија за модна конфекција и чадори 
,.Зора" — Охрид, Фабрика за чешлање волнено и 
синтетичко предиво „Битолатекст" — Битола, Хе-
миско-електро-металуршки комбинат „Југохром" — 
Јегуновце, Дрвни комбинат „Караорман" — Струга, 
Земјоделско-индустриски комбинат „Бистра-про-
дукт" — Скопје, Фабрика за емајлирани произво-
ди „Борис Кидрич" — Струга, З И К „Скопско По-
ле" — Скопје — погон Млекара — Битола, Фа-
брика за свилени ткаенини „Илинден" — Битола, 
Фабрика за конфекција „Пелистер" — Погон на 
„Витолатекст" — Битола, Земјоделско-индустриски 
комбинат „Прилеп" — Прилеп, Трговско претпри-
јатие на големо и мало „Разнопромет" — Битола, 

„Интеркооп" — работна организација за трговија 
на големо и мало — Скопје, „Реимекс" — прет-
пријатие за надворешна трговија, внатрешен про-
мет и застапување на странски фирми — Беог-
град, „Технокооп" — трговско претпријатие на го-
лемо и мало — Скопје, „Техника" — електро-ме-
ханичарска услужна задруга — Скопје, „Агроме-
ханика" — Скопје, СОЗТ „Металец" — Прилеп, 
„Технопрогрес" — економско-техничко биро за ко-
операција — Београд, „Ратар" — претпријатие за 
откуп, трговија и услужна дејност — Доњи Љубеш 
и Земјоделска задруга — Р а ж а њ . 

2. Форма на организацијата на деловното здру-
жување: Деловно здружение за унапредување на 
економските односи со странство и други подрачја 
во земјата „Инкоунион" — Скопје. 

3. Назив (фирма) и седиште на организацијата 
на деловното здружување: Деловно здружение за 
унапредување на економските односи со странство 
и други подрачја во земјата „Инкоунион" — извоз-
увоз — Скопје, со седиште во Скопје, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 45. 

4. Работи од заеднички интерес: 
— развој на економските односи со странство 

и други подрачја во земјата; 
— промет со странство извоз-увоз на произ-

води запишани во регистарот на стопанските орга-
низации, при овој суд; 

— ширење на производствената кооперација со 
организациите во земјата; 

— здружување на средства, меѓусебно финан-
сирање и меѓусебно кредитирање во надворешно-
трговскиот промет; 

— реконструкција на производните капацитети 
на членките со меѓусебна помош, кадровска и ф и -
нансиска; 

— производство во кооперација со производ-
ните организации во земјата и во странство; 

— програмирање и развој на туристичкото сто-
панство; 

— тесно поврзување со научните институции и 
други научни установи; 

— проучување и промет на нови организацио-
ни форми, примена на модерни и технолошки ре-
шенија во производството и прометот; 

— организирање на заеднички компјутерски 
центар, за сите членки поради следење на произ-
водството, реализацијата, прометот, продуктивно-
ста и организацијата; 

— основање на своја интерна банка за меѓу-
себно кредитирање; 

— заеднички настап на странските пазари со 
здоговорени услови; 

— врска со целото југословенско стопанство, 
поради запазување на единственоста на југосло-
венскиот пазар; 

— заедничка активност против појави на моно-
полистички тенденции и разновидни шпекулативни 
и несоцијалистички појави на пазарот; 

— застапување на странски фирми; 
— меѓународно посредување; 
— меѓународен транспорт и шпедиција: 
— заедничка кадровска политика, социјална 

политика, изградба на станови за работници со 
ниски примања; 

— формирање на фондови за заеднички ре-
зерви со цел да се помогне на членките во ф и -
нансиските потешкотии и санирање на критичните 
материјални положби. 

5. Начин на истапување во правниот промет 
на организацијата на деловно здружување во ра-
ботите од заеднички интерес: Здружението иста-
пува спрема трети лица во свое име, а за сметка 
на членките. Здружението истапува по согласност 
со една или повеќе членки во нивно име и за нив-
на сметка. Здружението истапува спрема трети ли-
ца по договор со една или повеќе членки, во свое 
име и за нивна сметка. Здружението истапува 
спрема трети лица по договор со една или повеќе 
членки, во името на една или повеќе членки и за 
нивна сметка. 
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6. Гаранција на договорните страни за обвр-
ските на деловното здружување: За обврските па 
здружението гарантираат членките поодделно се-
која за свој влог од 50.000,00 динари. За обврските 
на здружението работната заедница „Инкоунион" 
гарантира и со своите деловни фондови и основни 
средства кои се издвојуваат и создаваат од при-
ходите. За обврските на здружението може да га-
рантираат една или повеќе членки со целиот свој 
имот, доколку со нив работната заедница на „Ич-
коунион" склучи посебен договор. 

7. Износ односно вредност на средствата што 
договорните страни ги здружуваат во организаци-
јата на деловното здружување: Секоја членка на 
здружението е должна да уплати на име здружени 
средства износ од 50.000,00 динари. 

8. Траење на договорот за деловно здружување 
(на одредено време, со неодредено време на трае-
ње или за вршење на заедничка работа) и начин 
на неговиот престанок: Договорот за деловно здру-
жување е на неодредено време. Договорот за де-
ловно здружување престанува ако се откажат сите 
негови членови, ако останат помалку од два члена 
како членки, ако покажува загуба во работењето, 
а загубите не можат да се покријат од средствата 
на здружението. 

Деловното здружение за унапредување на еко-
номските односи со странство и други подрачја во 
земјата Инкоунион" — извоз-увоз — Скопје ќе го 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Кири-
јас Никола и Фидановски Менде, во границите на 
овластувањето. 

Обрвската пред банката е со два потписи. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1115, 1118 и 32/72. ' (369) 

Продавницата е основана од „Технометал Ма-
кедонија" — трговско претпријатие за промет со 
железни, технички и електротехнички материјали 
— експорт-импорт — Скопје, со одлуката па ра-
ботничкиот совет, број 14958 од 2. XI. 1072 година, 
од одржаната седница на 24. XII. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Илија Спасов-
ски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 24 од 23. I. 1973 година. (129) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. XI. 1972 година, рег. бр. 36, книга II, реден број 
1 е запишано основање на „Технометал-Македони-
ја" — трговско претпријатие за промет со желез-
ни, метални, технички, електротехнички материјал 
— Скопје, Продавница со седиште во Струмица, 
ул. „Гоце Делчев" бр. 19. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба, на мало, на разни 
метални стоки, железни, технички и електро!ех-
нички материјали. 

Раководител на продавницата е Киро Христов. 
Продавницата е во состав на „Технометал-Ма-

кедонија" — трговско претпријатие за промет со 
железни, метални, технички и електротехнички 
материјали — Скопје, а основана е со одлуката 
на работничкиот совет, бр. 12794 од 24. II. 1972 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 245/72. (178) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 592, страна 607, книга III е запишано след-
ното: Покрај Претпријатието за водовод и кана-
лизација — Титов Велес и Управата за пазаришта 
— Титов Велес се спојува и Комуналното прет-
пријатие — Титов Велес во единствено претприја-
тие под името „Дервен" — комунално претприја-
тие — Титов Велес, со одлуката за спојување број 
03-413/1 од 28. IX. 1972 година. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 535, страна 59, книга III Ко-
муналното претпријатие — Титов Велес, бидејќи 
се спојува со Претпријатието за водовод и кана-
лизација — Титов Велес и Управата за пазаришта 
— Титов Велес во единствено претпријатие под 
име: „Дервен" — комунално претпријатие — Титов 
Велес, согласно со горенаведената одлука. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1057/72 од 31. I. 1973 година. (372) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. XII. 1972 година, рег. бр. 22/55, книга III е за-
пишано следното: На Милошевски Милан му пре-
станува правото за потпишување на Земјоделската 
задруга „Горна Дебарца" — село Годивје. 

Се овластува досегашниот потписник Деспотов-
ски Јордан, директор, да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 348/72. (100) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 220, страна 482, книга VII е запишана под 
фирма: „Технометал Македонија" — трговско прет-
пријатие за промет со железни, технички и елек-
тротехнички материјали — експорт-импорт 
Скопје — Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Продавница во Скопје, на-
селба Влае, ул. „109" бр. 7. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на техничка стока 
и железарија . 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 138, страна 745, книга I е запишана под 
фирма: Дрвно-индустриски комбинат „Црн Бор" 
— Прилеп — Самостојна организација на здружен 
труд, без својство на правно лице — Продавница 
во Македонски Брод. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на намештај — мебел, 
електрични уреди за домаќинството, шпорети, фри-
жидери, теписи и прибор за електрични уреди. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Дрвно-индустрискиот комби-
нат „Црн Бор" - Прилеп, бр. 01-17/1 од 13. Т. 1973 
година, од одржаната седница на 22. XI. 1972 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Крстески Ра-
дован. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 136 од 26. II. 1973 година. (377) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. И. 1973 година, рег. бр. 574, реден број 2, книга 
I е запишано следното: Со самоуправната спогодба 
од 1. X. 1972 година склучена помеѓу Деловното 
здружение „Агромакедонија" — експорт-импорт — 
Скопје и нејзиното стопанство во село Дамјан, Ра -
довишко е исклучена меѓусебната субсидијарна од-
говорност, т. е. Опитното производно земјоделско 
стопанство — село Дамјан, Радовишко нема суб-
сидијарна одговорност спрема Деловното здруже-
ние „Агромакедонија — експорт-импорт — Скопје, 
како матична организација и другите нејзини ор-
ганизациони единици и обратно. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
13/73. (451) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. I. 1973 година, рег. бр. 2, книга II, реден бро,ј 
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2 е запишано следното: Продавницата во Струмица, 
на Здружената индустрија за трикотажа „Ј1ичан-
ка-Беби трико" од Срб се преместува од улица 
„Маршал Тито" број 33 на улица „Маршал Тито" 
број 54. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. И/73. (452) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. I. 1973 година е запишано следното: 

1. Се брише од регистарот од рег. бр. 377, реден 
број 2 Погонот за изградба на хидромелиоративни 
и поројни објекти „Мелиопорој" од Струмица, на 
бившото Водостопанско претпријатие „Струмички 
слив" од Струмица. 

2. Се брише од регистарот од рег. бр. 378, ре-
ден број 2 Погонот за експлоатација „Струмешни-
ца" од Струмица, на бившото Водостопанско прет-
пријатие „Струмички слив" — Струмица. 

3. Се брише од регистарот од рег. бр. 402, ре-
ден број 2 Погонот за експлоатација и одржување 
„Мантово" од Радовиш, на бившото Водостопанско 
претпријатие „Струмички слив" — Струмица. 

Погоните се избришани од регистарот согласно 
одлуката на работничкиот совет на Водостопанско-
то претпријатие за стопанисување со води — Скоп-
је, ООЗТ „Струмички слив" — Струмица, бр. 01-1/2 
од 16. I. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
19/73. (454) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1539, страна 207, книга VII е запишано 
следното: Дејноста на „Стококооп" — деловно 
здружение на стопански и научни институции за 
унапредување на производството, преработката, 
пласманот и економските односи со странство и во 
земјата — Скопје за внатрешен промет, согласно 
со одлуката на управниот одбор на Деловното 
здружение „Стококооп" — Скопје, од одржаната 
седница на 20. X. 1972 година, се проширува и со: 

— текстил, куси и плетени стоки и конфек-
ција; 

— галантериски и базарски стоки и играчки; 
— крзнени стоки; 
— јажарски стоки, каделни и јутени произ-

води; 
— обувки; 
— кожа, седларски и ременски стоки и прибор; 
— производи од гума, каучук и пластични 

маси; 
— железарски и метални стоки, велосипеди, 

машини за шиење и прибор; 
— моторни возила, резервни делови и др.; 
— селско-стопански машини и алати, вештач-

ки ѓубрива и средства за заштита на растенијата; 
— пчеларски материјали и прибор; 
— електротехнички материјали; 
— часовници и изработки од драгоцени метали; 
— бои, лакови, хемикалии и прибор; 
— парфимериски и козметички стоки; 
— градежен материјал; 
— огревно дрво и јаглен; 
— санитарни и инсталациони материјали; 
— стакло, порцелан и керамички стоки; 
— намештај, канцелариски материјали, харти-

ја, школски прибор и прибор за пишување; 
— добиток и храна за добиток; 
— месо и преработки од месо; 
— жита и мелнички преработки; 
— семенски стоки; 
— прехранбени артикли и предмети за куќни 

потреби; 
— деликатесни производи; 
— производи врз база на шеќер и какао; 
— зеленчук, овошје и преработки; 
— млеко и млечни производи, леб и печиво; 
— риби; 

— алкохолни и безалкохолни пијалоци; 
— антиквитети и уметнички творби; 
— тутунски преработки, кибрит и друго; 
— сурова кожа, волна и крзно, животински от-

падоци и влакна; 
— индустриско растение; 
— лековито растение; 

— птици, ја јца , пердув и дивина; 
— производи од домашната дејност и од умет-

нички занаети; 
— противпожарни направи, материјал и при-

бор; 
— мешани индустриски стоки; 
— дрогериски стоки; 
— отпадоци; 
— технички стоки за снабдување на произво-

д и т е л и т е претпријатија и занаетчиството и тоа: 
машини, уреди и технички железарски и метални 
стоки; бои и хемикалии; огнеотпорни материјали 
и неметали; технички горива и мазива; резервни 
делови, утензилии и прибор; електротехнички ма-
теријали; градежни материјали; алат, опрема и 
прибор за занаетчиството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 991/72 од 12. III. 1973 година. (467) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 164, страна 429, книга I е запишано след-
ното: На досегашниот директор на Претпријатието 
за прикажување на филмови кино „Култура" — 
Гевгелија Јово Камберски, му престанува правото 
за потпишување, б и д е в и е разрешен од должност. 

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен Душко Димитров, со решението на работната 
заедница од одржаната седница на 6. XII. 1972 го-
дина, кој истото ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со 
новоназначениот потписник Никола Коциров, сме-
тано од 23. I. 1973 година. 

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

бр. 59 од 19. III. 1973 година. (495) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 181, страна 531, книга III е запишано след-
ното: Дејноста за внатрешен промет на Земјодел-
ско-индустрискиот комбинат „Винојуг" — Гевге-
лија, согласно со одлуката на работничкиот совет, 
број 02-292 од 15. И. 1973 година, од одржаната сед-
ница на 29. XII . 1972 година се проширува и со 
малопродажба на колонијални стоки, текстил, на-
мештај, стоки за домаќинство, бижутерија, галан-
терија, украси, свежо месо, сувомесни производи, 
млечни производи и секаков вид на стока за ши-
рока потрошувачка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 119 од 16. III. 1973 година. (496) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 400, книга VII е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Продавницата број 3 „Леска" во Гости-
вар, на работната организација „Жито Македони-
ја" — прехранбен комбинат — Скопје, согласно со 
одлуката на Одборот за привремена управа на 
„Жито Македонија" — прехранбен комбинат — 
Скопје — Филијала — Гостивар, број 03-239 од 23. 
И. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 260 од 22. III. 1973 година. (497) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 305, страна 149, книга II е запишано след-
ното: Досегашниот потписник Стефанка Младенова 
Шулинковска, ш е ф на сметководството на Прет-
пријатието за изработка на сите видови ќилими и 



2б декември 197'3 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 45 - Стр. 1251 

домашни Ракотворби „Вера Јоциќ" — Крива Па-
ланка е разрешена од должност и и престанува 
правото за потпишување. 

За нов потписник на Претпријатието е назна-
чен Величковски Апостол Јаким, шеф на сметко-
водството, со одлуката на работничкиот совет број 
23 од 7. И. 1973 година, од одржаната седница на 
2. II. 1973 година кој во иднина претпријатието ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, со стариот ргистриран пот-
писник Димитар Боризов Ваневски, в. д. директор, 
сметано од 14. II. 1973 година. 

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

бр. 139 од 26. II. 1973 година. (498) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1581, страна 381, книга VII е запишано 
следното: Досегашниот в. д. директор на Претпри-
јатието за услуги во прометот „Технокомерц" — 
Скопје, Димитров Здравко е назначен за директор 
со решението број 99 од 9. III. 1973 година на ра-
ботната заедница на претпријатието „Технокомерц" 
— Скопје и на оваа должност ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува претпријатието, сметано 
од 15. III. 1973 година. 

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

бр. 239 од 16. III. 1973 година. (523) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 50, страна 703, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата во Скопје, ул. 
„Маршал Тито" бр. 30, на Претпријатието за трго-
вија на мало, производство и услуги „22 Декем-
ври" — Скопје во иднина се проширува и со про-
дажба на текстилна галантерија (метражна стока) 
и друга трговска стока. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 248 од 26. III. 1973 година. (524) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 271, страна 308, книга VII е е запишано 
следното: Дејноста за внатрешен промет на Фа-
бриката за чорапи и трикотажа „Црвена Ѕвезда" 
— Скопје, согласно со одлуката на работничкиот 
совет, број 02-11 од 5. III. 1973 година во иднина 
се проширува и со продажба, на мало, на метраж-
на стока од синтетика, трикотажа и чорапи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 270 од 23. III. 1973 година. (525) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 10, страна 196, книга VII е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Производното претпријатие „Билјана" 
— Скопје, бидејќи се присоединува кон „Инпрес" 
— Трговско претпријатие за промет со индустри-
ски и прехранбени стоки — Скопје, согласно со 
одлуката на работничкиот совет на „Инпрес" — 
трговско претпријатие за промет со индустриски 
и прехранбени стоки — Скопје, бр. 02/2860 од 1. 
III. 1973 година и одлуките на работничкиот совет 
на Производното претпријатие „Билјана" — Скоп-
је, број 02-131 од 2. III. 1973 година, број 02-132 од 
2. III. 1973 година и број 02-133 од 3. III. 1973 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 234 од 20. III. 1973 година. (527) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 101, страна 412, книга I е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Задругата за 
пчеларство „Шар" — Тетово Васил Томовски, прет-
седател на задругата и Саво Стојковиќ им пре-
станува правото за потпишување, со одлуката на 

задружниот совет од одржаната седница на 11. III. 
1973 година, бидејќи се разрешени од должност. 

За претседател на задругата со горенаведената 
одлука е назначен Јованоски Гроздан, кој истата 
во иднина ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, сметано од 
19. III. 1973 година. 

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

бр. 256 од 26. III. 1973 година. (606) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 58, книга VIII се врши забележ-
ба на одлуката за организирање на Основната ор-
ганизација на здружен труд за стопанисување со 
шуми — Гевгелија при Претпријатието за дрвна 
индустрија „Треска" — Скопје со следните пода-
тоци: Основна органиизација на здружен труд за 
стопанисување со шуми — Гевгелија. 

Основната организација ќе ги врши следните 
дејности: а) стопанисување со постојните шуми; б) 
пошумување и подигање на стопански шуми; в) 
заштита и чување на шумите; г) мелиорација на 
деградираните шуми; д) експлоатација на шуми; 
ѓ) развивање на земјоделско производство; е) раз-
вивање на ловното стопанство; ж) проширу-
вање на научно-истражувачките работи во шумар-
ството; з) одржување и изградување на шумски 
комуникации и згради; и) вршење на услуги од 
својот возен парк и механизација; ј) врши работи 
од својата дејност за други установи и органи-
зации. 

ООЗТ ќе ја потпишува Димитар Чугунцалиев, 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 333 од 12. IV. 1973 година. (619) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1239, страна 121, книга VII е запишано 
следното: Кон „Интекс" — здружено претпријатие 
на памучната индустрија — Скопје, согласно со 
одлуката на работничкиот совет на „Интекс" — 
здружено претпријатие на памучната индустрија — 
Скопје, број 04-5326/4 од 4. XII. 1972 година и од-
луката на работничкиот совет на Фабриката за 
чадори „Винка" — Виница, број 361 од 2. XII. 1972 
година се присоединува Фабриката за чадори 
„Винка" — Виница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 200 од 13. IV. 1973 година. (622) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1621, страна 130, книга VIII е запишано 
следното: 

1. Филијалата во Скопје, на Претпријатието 
,.Словенија промет" од Љубљана се организира ка-
ко основна организација на здружен труд, со 
својство на правно лице, во состав на Претприја-
тието „Словенија промет" — експорт-импорт — 
Љубљана, која самостојно стекнува и распределува 
доход и ги извршува обврските спрема општестве-
ната заедница и самостојно одговара спрема свои-
те доверители. 

2. Основната организација на здружен труд, 
со својство на правно лице ќе работи под следна-
та фирма: „Словенија промет" — експорт-импорт 
— Љубљана — Филијала во Скопје. 

3. Средствата за општествена репродукција на 
оваа основна организација на здружен труд се 
средства кои досега книговодствено се водат како 
средства на филијалата во Скопје. 

4. Предметот на работењето на оваа филијала 
ООЗТ опфаќа надворешно-трговски работи, промет 
на големо и мало во внатрешниот промет, како и 
други дејности кои се запишани во регистарот на 
стопанските организации, при овој суд, 
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5. Овластено лице за застапување и потпишу-
вање на ООЗТ — Филијалата е Драган Спировски, 
директор. 

6. Односите меѓу оваа ООЗТ и другите ООЗТ 
во состав на Претпријатието „Словенија промет" 
— експорт-импорт — Љубљана се регулирани со 
самоуправната спогодба која е заклучена во Љуб-
л.ана на 20. VI. 1972 година. 

7. Оваа ООЗТ — Филијала не одговара за обвр-
ските на другите ООЗТ во составот на претприја-
тието затоа што супсидиерната одговорност е ис-
клучена со самоуправната спогодба. 

8. Работната организација на ООЗТ, со својство 
на правно лице, Филијалата управува со работите 
и средствата на ООЗТ — Филј алата непосредно и 
посредно преку своите органи на управување под 
услови и на начин утврден со самоуправната спо-
годба и општите правила и нормативни акти на 
оваа ООЗТ, како и општите акти на Претприја-
тието „Словенија промет" — во колку не се во 
спротивност со самоуправната спогодба. 

Ова решение судот го донесе врз основа уви-
дот во: одлуката за организирање на Филијалата 
како Основна организација на здружен труд, со 
својство на правно лице во состав на Претприја-
тието „Словенија промет" — експорт-импорт — 
Љубљана, донесена од собирот на работните луѓе 
на филијалата под број 1081/1 од 13. IV. 1972 го-
дина; самоуправната спогодба за здружување во 
Претпријатието „Словенија промет" — експорт-им-
порт — Љубљана од 20. VI. 1972 година; одлуката 
број 1081/2 од 14. IV. 1972 година за усвојување на 
самоуправната спогодба од страна на Собирот на 
работните луѓе на филијалата во Скопје; одлу-
ката број 1575 од 1. VII. 1972 година на работнич-
киот совет на Претпријатието „Словенија промет" 
— експорт-импорт" — Љубљана за тоа дека се ис-
полнети условите од т. 2 амандман XXI на Уста-
вот на СФРЈ за организирање и конституирање 
на Филијалата во Скопје во основна организација 
на здружен труд, со својство на правно лице. 

Во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
на рег. бр. 926, страна 429, книга VI е запишано 
следното: Досегашната самостојна организација на 
здружен труд, со својство на правно лице, на „Сло-
венија промет" — експорт-импорт — Љубљана — 
Филијала — Скопје се брише од регистарот пора-
ди организирање во ООЗТ со својство на правно 
лице, во состав на Претпријатието ,.Словенија 
промет" — експорт-импорт" — Љубљана. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 870/72 од 8. III. 1973 година. (595) 

ство" при Агрокомбинатот „Тиквеш" — Кавадарци 
со следните податоци: Основна организација на 
здружен труд „Полјоделие-сточарство" во Кавадар-
ци. Предмет на работењето на ООЗТ е производ-
ство на овошје, винско и асталско грозје. 

ООЗТ ќе ја потпишуваат Ристо Георгиевски, 
в. д. директор, Стефан Иванов, технолог во ООЗТ 
и Благој Бошков, ш е ф на сметководството во ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1065/72 од 6. IV. 1973 година. (621) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 295, страна 473, книга II е запишано сле,д-
ното: На досегашните потписници на Работничката 
менза во Скопје (со посебна жиро-сметка), на 
Градското сообраќајно претпријатие — Скопје и 
тоа: Мицевски Ратко, технички директор на прет-
пријатието и Поповски Спиро, комерцијалист на 
претпријатието, им престанува правото за потпи-
шување со одлука на работничкиот совет број 
02-1169 од 27. II. 1973 година. 

За нов потписник на Работничката менза со 
одлуката на работничкиот совет на ГСП — Скопје, 
број 02-1169 од 27. II. 1973 година е назначен Нове 
Тодоровски, раководител на општиот сектор, сме-
тано од 22. III. 1973 година. 

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

бр. 300 од 13. IV. 1973 година. (628) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. II. 1973 година, рег. бр. 23/56, книга I е запи-
шано следното: Трговското претпријатие „Јагода" 
— Битола се присоединува кон Трговското прет-
пријатие „Јавор" — Битола. 

Трговското претпријатие „Јагода" — Битола 
престана со својата работа и се брише од региста-
рот на стопанските организации, што го води овој 
суд, поради присоединување кон Трговското прет-
пријатие „Јавор" — Битола. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Трговското прет-
пријатие „Јагода" — Битола, број 26 од 31. XII. 
1972 година и одлуката на работничкиот совет на 
Трговското претпријатие „Јавор" — Битола од 12. 
XII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 111/73. (685) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 670, страна 245, книга VII е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на „Агромехани-
ка" — претпријатие за снабдување на земјоделието 
на големо и мало и одржување на земјоделската 
механизација — Скопје Велевски Боге со решение-
то број 0301-1753/1 од 15. II. 1973 година е назначен 
за генерален директор и на оваа должност во ид-
нина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
претпријатието со стариот регистриран потписник 
Темовски Андреја, ш е ф на финансискиот сектор 
и новоназначените потписници со одлуката на ра-
ботничкиот совет број 88-а од 13. V. 1972 година и 
тоа: Патараковски Дончо, лом. генерален дирек-
тор, Равановски Коста, финансиски директор и 
Шијакова Благородна, ш е ф на сметководството, 
сметано од 6. IV. 1973 година. 

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

бр. 351 од 9. IV. 1973 година. (625) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 469, страна 579, книга III се врши забележ-
ба на одлуката за организирање рѓа Основната ор-
ганизација на здружен труд „Полјоделие-сточар-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 195, страна 1133, книга I е запишано след-
ното: Рударското претпријатие за експлоатација 
на бентонитска глина „Бентомак" — Крива Палан-
ка, со одлуката на Собранието на општината Кри-
ва Паланка, број 02-912/1 од 13. III. 1973 година се 
става под привремена управа. 

Одборот за привремена управа, согласно горе-
наведената одлука, го сочинуваат следните лица: 
Цоне Стојановски, дипломиран економист од Кри-
ва Паланка; Борис Митровски, дипломиран рудар-
ски инженер од Крива Паланка; Гојко Буковиќ, 
дипломиран економист, пом. директор на Трговско-
то претпријатие „Технометал Македонија" — Скопје. 

За претседател на одборот за привремена упра-
ва е назначен Цоне Васе Стојановски, кој прет-
пријатието, под привремена управа, ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето со потписниците Митровски Стефан 
Борис, член на одборот на привремената управа и 
Стефан Илиевски, ш е ф на сметководството, сме-
тано од 30. III. 1973 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
На досегашните потписници на Рударското 

претпријатие за експлотација на бентонитска глина 
„Бентомак" — Крива Паланка и тоа: в. д. дирек-
торот Митровски Стефан Борис и Драган Стоимен 
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Костадиновски, секретар, им престанува правото 
за потпишување, бидејќи се разрешени од долж-
ност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 327 од 17. IV. 1973 година. (643) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. II. 1973 година, рег. бр. 8/55, книга II е запи-
шано следното: Продавницата за продажба на месо 
— Прилеп, ул. „Борка Талески" бб, на Трговското 
претпријатие „Моноверзал" — Прилеп, престана со 
својата работа и се брише од регистарот на сто-
панските организации, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Трговското прет-
пријатие „Моноверзал" — Прилеп, број 02-188/2 од 
29. I. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фл. 
бр. 141/73. (690) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации^ на 
24. XI. 1972 година, рег. бр. 123/55, книга II е за-
пишана под фирма: Трафика во Битола, ул. „Иван 
Милутиновиќ" бб, на Инвалидското претпријатие 
„Прилеп" — Прилеп. Предмет на работењето на 
трафиката е продажба на цигари, кибрит, таксени 
и поштенски вредносници, ситнарија, како и про-
дажба на пакувани наполитанки. 

Раководител на трафиката е Бошковски Борис. 
Трафиката е основана со одлуката на работ-

ничкиот совет на Инвалидското претпријатие „При-
леп" — Прилеп, број 196 од 18. X. 1972 година. 

Трафиката ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 333/72. (22) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. XI. 1972 годинја, рег. бр. 123/55, книга И е за-
пишано под фирма: Трафика во Битола, ул. „Пар-
тизанска" бб, на Инвалидското претпријатие „При-
леп" — Прилеп. Предмет на работењето на трафи-
ката е продажба на цигари, кибрит, таксени и по-
штенски вредносници, ситнарија, како и продажба 
на пакувани наполитанки. 

Раководител на трафиката е Поповски Ни-
колче. 

Трафиката е основана со одлуката на работ-
ничкиот совет на Инвалидското претпријатие „При-
леп" — Прилеп, број 196, од 28. X. 1972 година. 

Трафиката ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 334/72. (23) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 130, страна 711, книга I е запишана под 
фирма: „Кичево" — земјоделско стопанство — Ки-
чево — Самостојна организација на здружен труд, 
без својство на правно лице — Продавница број 6 
во село Челопеци, Кичевско. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на земјоделско-
прехранбени и индустриски стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделското 
стопанство „Кичево" — Кичево, со одлуката на 
работничкиот совет број 02-3414 од 18. XII. 1972 
година, од одржаната седница на 22. VII. 1972 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Илиоски Добре. 
Продавницата број 6 во село Челопеци ќе ја 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1097 од 26. XII. 1972 година. (50) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 130, страна 711, книга I е запишана под 
фирма: Земјоделско стопанство „Кичево" — Ки-
чево — Самостојна организација на здружен труд, 
без својство на правно лице — Продавница број 
18 во село Трапчин Дол, Кичевско. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на сите ин-
дустриско-прехранбени и земјоделско-прехранбени 
артикли. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Земјоделското стопанство „Ки-
чево" - Кичево, број 02-3416 од 18. XII. 1972 го-
дина од одржаната седница на 22. VII. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Сулоски Ам-
дин. 

Продавницата број 18 во село Трапчин Дол ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува маичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1096 од 26. XII. 1972 година. (51) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 220, страна 482, книга VII е запишана под 
фирма: „Технометал Македонија" — трговско прет-
пријатие за промет со железни, технички и елек-
тротехнички материјали — експорт-импорт — 
Скопје — Организација на здружен труд, без 
својство на празно лице — Продавница во Ку.ма-
ново, ул. „Маршал Тито" бр. 30. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на железар-
ски производи, електроматеријали и електрични 
уреди за домаќинството. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Технометал Македонија" — 
трговско претпријатие за промет со железни, тех-
нички и електротехнички материјали — експорт-
импорт — Скопје, број 12794 од 24. II. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Атанас Дими-
тровски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 25 од 23. I. 1973 годиина. (122) 

Окр,ужниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
7. XII. 1972 година, на рег. бр. 451, реден број ЗС 
е занишано основањето на Земјоделско-индустрл-
скиот комбинат „Црвена ѕвезда" — Штип, Основ-
на организација на здружен труд — увоз-извоз —-
Штип. 

Скратена фирма: З И К „Црвена ѕвезда" — Штип 
— ООЗТ извоз-увоз — Штип. 

Дејност: надворешно-трговски промет извоз-
увоз за свои потреби и за потребите на трети лица 
со помал обем на извоз за трети лица од обемот 
па извозот за свои потреби со следните трговски 
стоки: 

Извоз: 
— свежо месо, месни производи, жива стока и 

живина, ј а јца од кокошки, 
— млеко и млечни прозводи, 
— овошје и зеленчук, 
— жита и преработки од жита ; 
— алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
— памук и сурова и преработена волна, 
— дрва и преработки од дрва и амбалажи!! 

прозводи, дрвени, метални, пластични и картонски, 
— текстил и текстилни производи, 
— кожа и кожни производи, 
— грозје — асталско и винско, и 
— ориз и преработки од ориз. 
Увоз: 
— сточна храна од сите видови, 
— преработки од месо, 
— овошје и градинарски производи и прера-

ботки од овошје и градинарски производи, 
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— жита и мелнички производи, 
— семенска стока, 
— алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
— индустриска прехранбена стока, 
— индустриски растенија, 
— текстил и текстилни суровини, 
— кожа, крзно и преработки од к о ж а и крзно, 
— патнички и товарни моторни возила, дело-

ви, прибор и гуми за моторни возила, 
— земјоделски машини, алати и делови за зем-

јоделски машини и алати, 
— вештачки ѓубрива и средства за заштита на 

растенијата, 
— електроопрема, 
— инструменти за научно-лабораториски испи-

тувања. 
Раководител на ООЗТ е Панче Панов. 
Овластени лица за претставување и потпишу-

вање на ООЗТ се инженер Ангел Шумански, ге-
нерален директор на З И К „Црвена ѕвезда" -
Штип и Панче Панев, раководител на ООЗТ извоз-
увоз — Штип. 

Основач на ООЗТ е Земјоделско-индустриски-
от комбинат „Црвена ѕвезда" - Штип, со одлуката 
на централниот работнички совет, број 3819 од 10. 
X. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 246/72. ( 1 8 3 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 16, страна 80, книга VIII е запишана под 
фирма: „Југопетрол" - трговска работна органи-
зација за промет со н а ф т а и нафтени деривати - -
Скопје - Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице - Бензинска пумпа во 
Скопје, ул. „Беласица" (сајмиште). Предмет на ра -
ботењето на бензинската пумпа е промет со н а ф -
та, нафтени деривати, авто-делови и други потрош-
ни материјали за моторни возила. ^ 

Бензинската пумпа е основана од ,,Југопетротт' 
- трговска работна организација за промет со 
нафта и нафтени деривати - Скопје, со одлука-
та на работничкиот совет број 02/1826 од 31. I. 1973 
година од одржаната седница на 20. VII. 1972 го-
дина. , 

Раководител на бензинската пумпа е Теофи-
ловски Миодраг. 

Бензинската пумпа во Скопје ќе ја потпишу-
ва, задолжува и раздолжува матичното претпри-
јатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 105 од 28. II. 1973 година. (379) 

јата и дуќаните Продавницата „Рефлекс" - Скоп-
је, улица „110" број 34, на „Рефлекс" - претпри-
јатие за внатрешна и надворешна трговија - Б е л -
град, согласно со одлуката на работничкиот совет 
број 01-2871/2-3 од 6. III . 1973 година, од одржана-
та седница на 6. III. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 232 од 20. III . 1973 година. (530) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 41, страна 93, книга I е запишано следното: 
Дејноста на Продавницата на готова конфекција , 
ткаенини и прибор во Гостивар, ул. „Црвена ѕвез-
да" бр. 23, на „Вартекс" - Вараждин, согласно со 
одлуката на работничкиот совет, број 374/73 од 16. 
III. 1973 година во иднина се проширува и со про-
дажба на сопствени производи на машка, женска 
и детска конфекција , како и сукно и производи на 
други организации т .е . продажба на текстил, крат -
ка и плетена стока, долна облека и постелнина, ле -
сна и тешка крзнена конфекција , текстилна, к о ж -
на и крзнена галантерија и чадори во мрежата на 
сопствени индустриски продавници и стоковни к у -
ќи, со довршени и евентуално недовршени одевни 
предмети. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 275 од 26. III. 1973 година. (572) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. И. 1973 година, рег. бр. 192, реден број 2 е за -
пишано основањето на Трговското претпријтие за 
промет со кожи и волна „Стокооп" — Скопје, 
Продавница со седиште во Кочани, ул. „Димитар 
Влахов" бр. 42. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на производи од прерабо-
тена кожа, гума, пластични маси, ткаенини, до-
машни Ракотворби, репроматеријали за занаетчи-
ство, ѓон, скај , лепак и др. 

Раководител на продавницата е Александар 
Георгиев. 

Продавницата е во состав на Трговското прет-
пријатие за промет со кожи и волна „Стокооп" 
— Скопје, а основана е со одлуката на Управниот 
одбор на претпријатието од 11. VII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 244/72. (430) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 837, страна 1013, книга III е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 334, страна 593, книга И е запишано след-
ното: Дејноста на „Прогрес" - претпријатие за 
станбено-комунално стопанисување — Гостивар, со-
гласно со одлуката на работничкиот совет, број 
0202-24 од 22. И. 1973 година, решението на Собра-
нието на општината Гостивар број 0201-868 од 5. 
III. 1973 година и уверението на Собранието на оп-
штината Гостивар - Одделение за инспекциски 
служби, И. бр. 08-963/73 во иднина се проширува 
и со: 

— изготвување на урбанистички планови; 
— реализација на урбанистички план за град, 

населено место или дел од него на подрачјето на 
општината; 

— уредување на градежно земјиште; 
— стручен надзор над градбите во градот и на-

селените места; 
— изведување на градежни работи од висока 

и ниска градба во градот и населените места, сите 
занаетчиски услуги — работи во градежништвото 
со занаетчиско сервисирање; 

— ја проучува проблематиката во врска со 
изградбата на градот и населените места и за тоа 
го информира Собранието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 307 од 29. III. 1973 година. (573) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 7, страна 21, книга I е запишано следното: 
Дејноста на Продавницата број 1 во Куманово, 
плоштад „Нова Југославија" , на „Вартекс" — ва-
раждинска текстилна индустрија — Вараждин, со-
гласно со одлуката на работничкиот совет, број 
378/73 од 16. III. 1973 година во иднина се проши-
рува и со продажба на сопствени производи на 
машка, женска и детска конфекција , како и здол-
ништа и производи на други организации, т. е. про-
дажба на текстил, кратка и плетена стока, облека, 
лесна и тешка и крзнена конфекција , текстилна, 
кожна и крзнена галантерија и чадори во мре-
ж а т а на сопствени индустриски продавници и сто-
ковни куќи, со довршени и евентуално недоврше-
ни предмети. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 274 од 26. III. 1973 година. (574) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 90, страна 527, книга I е запишано след-
ното: Фирмата на Продавницата број 7 во Кичево, 
ул. „Амит Челопечанец" бр. 15, на Индустријата 
за чадори и конфекција „Зора" — Охрид — Тр-
говска самостојна организација „Матекс" — Охрид, 
со својство на правно лице, согласно со одлуката 
на работничкиот совет од одржаната седница на 
27. II. 1973 година се менува и гласи: Трговска 
самостојна организација на здружен труд, со свој-
ство на правно лице „Матекс" — Охрид, на 
„Отекс" — текстилна индустрија — експорт-им-
порт — Охрид — Продавница број 7 во Кичево, 
ул. „Амит Челопечанец" бр. 15. 

Се запишува во регистарот на претпријатијата 
и дуќаните под рег. бр. 131, страна 717, книга I и 
следното: Фирмата на Продавницата број 9, ул. 
„Братство единство" бр. 57, на Индустријата за ча-
дори и конфекција „Зора" — Охрид — трговска 
самостојна организација на здружен труд, со свој-
ство на правно лице „Матекс" — Охрид, согласно 
горенаведената одлука на работничкиот совет, се 
менува и гласи: Трговска самостојна организација 
на здружен труд, со својство на правно лице „Ма-
текс" — Охрид, на „Отекс" — текстилна индустри-
ја — експорт-импорт — Охрид — Продавница бр. 
9 во Дебар, ул. „Братство единство" бр. 57. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 279 од 27. III. 1973 година. (575) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1499, страна 72, книга VII е запишано след-
ното: На досегашниот потписник Серафимовски 
Димче, управник на Планинарскиот ПТТ дом „Вод-
но" — Средно Водно — Скопје — Посебна угости-
телска единица, му престанува правото за потпи-
шување, бидејќи е разрешен од должност со одлу-
ката број 20 од 7. II. 1973 година на управниот од-
бор, од одржаната седница на 16. I. 1973 година. 

За управник на Планинарскиот ПТТ дом „Вод-
но" — Скопје, Средно Водно — Посебна угостител-
ска единица, со одлуката број 37 од 7. III. 1973 го-
дина на управниот одбор е назначен Методиевски 
Љубен, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со 
старите регистрирани потписници Георгиевски Ду-
шан, Борисовски Ангеле и Каневче Лилјана, сме-
тано од 10. III. 1973 година. 

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

бр. 257 од 26. III. 1973 година. (581) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 509, страна 1458, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Претставниш-
твото во Скопје, ул. „Орце Николов" бр. 29, на 
„Автокомерц" — з а с т а п н и ш т в о 4 ^ странски фирми 
— Љубљана Киро Воиновски е разрешен од долж-
ност со решението на „Автокомерц" — Љубљана од 
26. VI. 1970 година и му престанува правото за 
потпишување. 

За раководител на претставништвото е назна-
чен Мусмански Лазо, кој во иднина истото ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, сметано од 20. III. 1973 го-
дина. 

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

бр. 271 од 27. III. 1973 година. (582) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 272, страна 705, книга I е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата во Скопје, ул. 
„Маршал Тито" број 2, на Вараждинската тек-
стилна индустрија „Вартекс" — Вараждин, согла-
сно со одлуката на работничкиот совет број 831/73 
од 16. III. 1973 година, од одржаната седница на 

16. И. 1973 година, во иднина се проширува и со 
продажба на сопствени производи на машка, жен-
ска и детска конфекција , како и сукно и произво-
ди на други организации т. е. продажба на текстил, 
кратка и плетена стока, долна облека и постелни-
на, лесна и тешка и крзнена конфекција , текстил-
на, кожна и крзнена галантерија и чадори во мре-
жата на сопствени индустриски продавници и сто-
ковни куќи, со довршени и евентуално недоврше-
ни предмети за облекување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 273 од 27. III. 1973 година. (583) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 904, страна 271, книга IV е запишано след-
ното : Досегашниот раководител на Продавницата 
„Рефлекс" во Скопје, на ул. „Белградска" бр. 52, 
на Претпријатието за внатрешна и надворешна тр-
говија „Рефлекс" — Белград, Јанковска Јелица, 
е разрешена од должност. За нов раководител на 
продавницата е назначен Стоиљковиќ Круме, со 
одлуката на советот на Организацијата на здру-
жен труд за комерцијални работи на Претпријатие-
то за внатрешна и надворешна трговија „Рефлекс" 
- Белград, број 01-3288/1-516 од 12. III. 1973 година 
кој нема да биде потписник, бидејќи продавницата 
се потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето од матичното претпри-
јатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 252 од 27. III. 1973 година. (585) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1421, страна 594, книга VI е запишано след-
ното: На досегашниот потписник Коста Панов, ге-
нерален директор на Фабриката за пластични ма-
си „Виолета" — Скопје, му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност со 
решението на работничкиот совет, број 226 од 15. 
III. 1973 година, од одржаната седница на 12. 
III. 1973 година. 

За в. д. директор на Фабриката, со решението 
на работничкиот совет број 227 од 15. III. 1973 го-
дина, од одржаната седница на 12. III. 1973 година 
е назначен Кошка Христо, кој истата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, сметано од 22. III. 1973 година. 

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

бр. 283 од 28. III 1973 година. (588) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1269, страна 1634, книга V е запишано след-
ното: Фирмата на Пословницата во Скопје, ул. „Го-
це Делчев" бр. 31, на „Југославија" — завод за оси-
гурување и реосигурување — Белград, согласно со 
одлуката на работничкиот совет на „Југославија" 
— завод за осигурување и реосигурување — Бел-
град, од одржаната седница на 22. XII. 1972 година 
и записникот од собранието на работните луѓе на 
„Југославија" — завод за осигурување и реосигу-
рување — Пословница — Скопје од 5. XII. 1972 го-
дина се менува и во иднина ќе гласи: „Југосла-
вија" — завод за осигурување и реосигурување — 
Белград — Филијала — Скопје (без својство на 
правно лице). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 213 од 29. III. 1973 година. (590) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 335, страна 423, книга VII е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на Авто-
транспортното претпријатие за превоз на патници 
и стока „Пролетер" — Скопје — под присилна уп-
рава и тоа: Панговски Илија Крсто, присилен уп-
равник и претседател на Одборот за присилна уп-
рава и Сековски Ташко Јован, истото во иднина 
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ќе го потпишува, задолжува и раздолжува и Дими-
т р и е в и ќ Десимир Слободан, в. д. финансиски ди-
ректор при АТП „Пролетер" — Скопје, сметано од 
28. III. 1973 година. 

Обврската пред банката е со два потписи. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фч. 

бр. 321 од 30. III. 1973 година. (592) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 596, страна 369, книга II е запишано след-
ното: На досегашниот раководител на Претставни-
штвото во Скопје, ул. „Цветан Димов", барака број 
9, Бутел II на Трговското претпријатие за промет 
со огревни и градежни материјали „Јасен" — При-
леп, Манчев Благоја, му престанува правото за 
потпишуваше, бидејќи е разрешен од должност со 
решение број 260/1 од 30. I. 1973 година. 

За раководител на претставништвото е назна-
чен со решението број 10/1-1973 година Тасески 
Пеце, кој нема да биде потписник, бидејќи истото 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува ма-
тичното претпријатие, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 167 од 30. III. 1973 година. (593) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1577, страна 348, книга VII е запишано 
следното: Дејноста на Организацијата на здружен 
труд, без својство на правно лице — Претставни-
штво во Скопје, ул. „Цветан Димов" бб, барака 4, 
соба број 6, Бутел II, со магацин за откуп и про-
мет и продавница на ул. „Пазарче" — Драчево, на-
селба Драчево, на Земјоделската задруга „Преспа" 
— село Љубојно, Преспанско, согласно со одлу-
ката на задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Преспа", село Љубојно, од одржаната сед-
ница на 19. XI. 1972 година се проширува и со за -
клучување договори за купопродажба на стока во 
името и за сметка на задругата, во рамките на ре-
гистрираната дејност на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 162 од 30. III. 1973 година. (597) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 159, страна 415, книга I е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата во Титов Велес 
на Вараждинската текстилна индустрија „Вартекс" 
— Вараждин, согласно со одлуката на работнич-
киот совет на „Вартекс" — Вараждин, број 386 од 
16. III. 1973 година се проширува и со продажба 
на сопствени производи на машка, женска и дет-
ска конфекција , како и сукна и производи на дру-
ги организации т.е . продажба на текстил, кратка 
и плетерт стока, облека, лесна и те1 ика и крзнена 
конфекција , текстилна, кожна и крзнена галанте-
рија, чадори во мрежата на сопствени индустри-
ски продавници и стоковни куќи, со довршени и 
недовршени предмети за облекување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 272 од 26. III. 1973 година. (603) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 91, страна 213, книга I е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата во Тетово, ул. 
„Маршал Тито" бр. 15, на „Вартекс" — в а р а ж д и н -
ска текстилна индустрија — Вараждин, согласно 
со одлуката на работничкиот совет број 394 од 16. 
III. 1973 година, од одржаната седница на 16. II. 

1973 година во иднина се проширува и со продаж-
ба на сопствени производи на машка, женска и 
детска конфекција , како и сукна и производи на 
други организации т. е. продажба на текстил, крат-
ка и плетена стока, облека, лесна и тешка и крз -
нена конфекција , текстилна, кожна и крзнена га-
лантерија и чадори во мрежата на сопствени ин-
дустриски продавници и стоковни куќи, со довр-
шени и евентуално недовршени предмети за обле-
кување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 276 од 26. III. 1973 година. (605) 
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427. Закон за инспекцијата на трудот — — 1231 
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429. Закон за користење на пристаништата на 
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430. Закон за враќање на гарантни износи за 
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431. Закон за дополнување на Законот за ре-
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4:,2. Закон за изменување на Законот за ф и -
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435. Одлука за одобрување на Програмата за 
користење на средствата на Републичкиот 
фонд за инвестиции во здравството за 
1973 година — — — — — — — — 1240 

436. Одлука за давање согласност на Финан-
сискиот план па Републичкиот фонд за 
инвестиции во здравството за 1973 година 1241 

437. Одлука за потврдување на Статутот на 
Републичкиот фонд за инвестиции во 
здравството — — — — — — — — 1241 

438. Одлука за користење па износот на при-
ходите па деловните банки што ќе на-
стане од намалувањето на учеството во 
распределбата на приходите на банките, 
од намалувањето на пасивните камати и 
од укинатиот основен данок на надоме-
стоци за услуги — — — — — — — 1241 

439. Одлука за определување орган за давање 
согласност на тарифите за задолжително 
осигурување на моторните возила во пол-
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440. Решение за именување советник на ре-
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