
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 18 декември 1974 
С к о п ј е 

Број 47 Ход. XXX 

Претплатата за 1974 година изне-
сува 180 динари. Овој број чини 
4 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

539 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонизам 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕ-

ТОТ НА РЕПУБЛИКАТА 
Се прогласува Законот за Советот на Репуб-

ликата, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-по-
литичкиот собор, одржани на 6 декември 1974 
година. 

Број 03-2940 
6 декември 1974 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИКАТА 

Член 1 
Советот на Републиката (Советот) е политич-

ко-советодавен орган кој разгледува значајни пра-
шања од самоуправниот социјалистички развиток, 
остварувањето на соработката со другите соци-
јалистички републики и со социјалистичките ав-
тономни покраини и други прашања што ќе му 
ги предложи Претседателството на Републиката 
и за своите ставови и предлози го известува Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 2 
Членовите на Советот, по предлог од Прет-

седателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија (Претседателството на Републиката) ги 
избира Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Членовите на Советот се избираат за време 
од четири години и по истекот на ова време мо-
жат повторно да бидат избирани на оваа функ-
ција. 

Член 3 
За членови на Советот можат да бидат изби-

рани истакнати општествено-нолитички, култур-
ни, научни и други јавни работници, кои со сво-
јата долгогодишна работа на нај одговорни функ-
ции во општествено-политичките и самоуправните 
организации и државни органи или со работата 
и придонесот во областа на науката и културата, 
дале и даваат значаен придонес на изградбата и 
развојот на социјалистичките општествени односи 
во нашата земја, и на борбата на работничката 
класа за социјализам и јакнење на социјалистич-
ките самоуправни односи, како и на јакнењето 
на братството и единството на народите и народ-
ностите на Југославија и единството на југосло-
венската социјалистичка самоуправна неврзана и 
независна заедница како целина. 

Членовите на Советот се избираат по секое 
конституирање на новоизбраното Собрание на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Член 4 
Претседателството на Републиката го утврду-

ва вкупниот број на членови на Советот. 

Член 5 
Претседателството на Републиката може да 

му предложи на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија разрешување на одделни 
членови на Советот и пред истекот на времето 
за кое се избрани. 

Член на Советот може да биде разрешен и по 
негово барање. 

Член 6 
Член на Советот не може едновремено да би-

де функционер во собрание на општествено-по-
литичка заедница, ниту функционер во изврш-
ните, управните и правосудните органи и орга-
низации, како и во извршните органи на опш-
тествено-политичките организации. 

Член 7 
Советот работите од својот делокруг ги врши 

на седница. 
Седниците на Советот ги свикува, дневниот 

ред го предлага и им претседава претседателот 
на Претседателството на Републиката. 

Претседателот на Претседателството на Репуб-
ликата свикува седница на Советот по своја ини-
цијатива, по заклучок на Претседателството на 
Републиката или по предлог од определен број 
членови на Советот, кој е утврден со Делов-
никот на Советот. 

Член 8 
Членовите на Советот можат, со нивна согла-

сност, да се избираат или да се именуваат во 
работните тела на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, Претседателството на 
Републиката, Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија и во оп-
штествено-политичките и општествените организа-
ции, или да им се довери вршење на други за-
дачи и работи. 

Член 9 
Советот своите ставови и предлози ги утврдува 

со мнозинство на гласови на членовите на Сове-
тот. 

Член 10 
Работата на Советот е јавна. 
Советот ја известува јавноста за својата ра-

бота со давање информации на печатот и другите 
средства за јавно информирање и со создавање на 
други услови за запознавање на јавноста со него-
вите ставови и предлози. 

Советот определува кои податоци и материјали 
подготвени за разгледување на седниците на Со-
ветот и неговите тела или изнесени на тие сед-
ници се чуваат како тајна односно кои податоци 
и материјали можат да се објават по истекот на 
определено време. 

Член 11 
Членовите на Советот имаат право и должност 

да присуствуваат на седниците на Советот и на 
седниците на работните тела на Советот и да учес-
твуваат во нивната работа. 
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Член 12 
Членовите на Советот се известуваат за пра-

шањата од значење за соработката со другите со-
цијалистички републики, со социјалистичките ав-
тономни покраини, како и за другите прашања од 
значење за вршење на функцијата член на Со-
ветот. 

Информативни, документациони и други мате-
ријали за потребите на членовите на Советот како 
и за нивно известување обезбедува службата на 
Претседателството на Републиката. 

Член 13 
Функцијата на член на Советот е почесна. 
На членовите на Советот кои не остваруваат 

личен доход или надоместок на личниот доход по 
друг основ, им припаѓа надоместок според општите 
прописи и актите на Претседателството на Репуб-
ликата. 

Членовите на Советот имаат право на надо-
месток на патните и дневните трошоци во врска со 
вршењето на своите функции како и право на пре-
воз со определени средства на јавниот сообраќај 
според прописите што важат за делегатите во Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 14 
Советот донесува деловник за својата работа по 

претходно мислење на Претседателството на Репуб-
ликата. 

Со деловникот, во согласност со овој закон, се 
утврдува начинот на работа и внатрешната орга-
низација на Советот. 

Член 15 
Советот има секретар што го именува Претсе-

дателството на Републиката. 
Секретарот се грижи за обезбедување на ма-

теријали потребни за работа на Советот и за вр-
шење на функцијата на неговите членови-

Секретарот ги врши работите во врска со под-
готвувањето на седниците на Советот според упат-
ствата на претседателот на Претседателството на 
Републиката. 

Член 16 
Средствата за работа на Советот се обезбеду-

ваат во Републичкиот буџет. 
Наредбодател за користење на средствата за ра-

бота на Советот е секретарот на Советот. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

540 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1974 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за Републичкиот буџет за 1974 
година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 6 
декември 1974 година. 

Број 03-2941 
6 декември 1974 година 

Скопје 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1974 

ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за Републичкиот буџет за 1974 го-

дина („Службен весник на СРМ", бр. 17/74), по 
членот 11 се додава нов член На, кој гласи: 

„Член На 
Приходите што ќе се остварат до 31 јануари 

1975 година, а се однесуваат на 1974 година, му 
припаѓаат на Републичкиот буџет за 1974 година, 
но најмногу до исполнувањето на вкупно утврде-
ниот обем на средствата на Републичкиот буџет за 
1974 година". 

Член 2 
По членот 17 се додава нов член 17а, кој гласи: 

„Член 17а 
Средствата предвидени во Раздел 14 — „Ре-

публички секретаријат за финансии", позиција 226 
— „Дополнителни средства на Самоуправната ин-
тересна заедница за насочено образование", ќе се 
употребат: 

— 15.000.000 динари, за изградба на училишен 
простор за средните училишта; 

— 70.853.000 динари, за други потреби што се 
финансираат од Општата заедница на образова-
нието. 

Средствата од претходниот став, наменети ка-
ко учество на Републиката за изградба на учи-
лишен простор за средните училишта, ќе се ко-
ристат според програмата што ќе ја донесе Собра-
нието на Општата заедница на образованието во 
согласност со Собранието на СР Македонија". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

541 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ИН-

ВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за изградба на инвестициони објекти, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 6 декември 1974 го-
дина. 

Број 03-2943 
6 декември 1974 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Претседателството 

на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗГРАДБА 

НА ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКТИ 

Член 1 

Во Законот за изградба на инвестициони об-
јекти („Службен весник на СРИ" број 35/73), во 
член 61 ставот 1 се менува и гласи: 

„Отстапувањето изградбата на инвестиционен 
објект се врши по пат на конкурс (јавно надда-
вање), по пат на собирање на понуди или по пат 
на непосредна спогодба". 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

542 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕ-

КРШОЦИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за прекршоците, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и на Општествено-по-
литичкиот собор, одржани на 6 декември 1974 го-
дина. 

Број 03-2942 
6 декември 1974 година 

Скопје 

Претседател 
Претседател на Претседателството 

на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ 

Член 1 
Во Законот за прекршоците („Службен весник 

на СРМ" бр. 29/73), став 1 на член 247 се менува 
и гласи: 

„Дел од приходите во висина од 25 отсто од 
наплатените парични казни од член 27 на овој 
закон, се издвојува за учество во изградбата на 
Казнено-поправен дом за малолетници во Тетово и 
други казнено-поправни и воспитно-поправни ус-
танови". 

Во став 2 на истиот член, точката на крајот се 
заменува со запирка, по која се додаваат зборо-
вите: 

„а се користат според програмата што ја до-
несува Извршниот совет". 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

543 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

КАМПИРАЊЕ 

Се прогласува Законот, за изменување и до-
полнување на Законот за кампирање, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 6 декември 1974 го-
дина. 

Број 03-2916 
6 декември 1974 година 

Скопје 
Претседател 

Претседател на Претседателството 
на Собранието на СРМ, на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА КАМПИРАЊЕ 

Член 1 

Во Законот за кампирање („Службен весник 
на СРМ" бр. ,24/71), членот 1 се менува и гласи: 

„Кампирањето се врши на начин и под усло-
вите предвидени со Законот за угостителска деј-
ност и за минималните технички услови на угос-
тителските објекти, прописите донесени врз основа 
на нив, Законот за вршење угостителска дејност со 
личен труд и сопствени средства и овој закон". 

Член 2 
Во член 4, ставот 1 се менува и гласи: 
„Просторот за кампирање се определува со 

просторниот и урбанистичкиот план, односно со 
одлука која ги заменува тие планови" 

Член 3 
Член 7 се брише. 

Член 4 
Во член 9, во став 1 текстот по зборовите- „про-

пишани со" се менува и гласи: 
„Законот за вршење угостителска дејност со 

личен труд и сопствени средства." 
Во истиот член, по став 2, се додава нов став 

3, кој гласи: 
„Граѓаните што основаат камп-дуќан можат, 

врз основа на договор за работа, да вработат до 
пет работници". 

Ставот 3 станува став 4. 

Член 5 
Во членовите 15, 16 и 19, став 2, зборот: „уп-

равата" се заменува со зборот: „инспекцијата". 

Член 6 
Во член 17, во став 1, бројот: „5.000" се заме-

нува со бројот: „20.000". 

Член 7 
Во член 18, во став 1, бројот „ЗОО" се заме-

нува со бројот „5.000", а бројот „3.000" се заменува 
со бројот „15.000". 

Во точка 4, во заградата, пред зборовите: „член 
10, став 2", се ставаат зборовите: „член 9, став 3". 

Член 8 
Во член 19, во став 1, бројот „100" се заме-

нува со бројот „1.000". 
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Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

544 
Врз основа на член 318, став 2 и член 334, 

алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, и член 15 од Законот за Републичкиот 
фонд за заеднички резерви на основните органи-
зации на здружениот труд од областа на здрав-
ството („Службен весник на СРМ" број 35/71 и 
9/74), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд, одржана на 6 декември 1974 година, и 
на седницата на Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 6 декември 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА 
ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ 

ТРУД ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО 
I 

Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд 
за заеднички резерви на основните организации на 
здружениот труд од областа на здравството, што 
го донесе Собранието на Републичкиот фонд за 
заеднички резерви на основните организации на 
здружениот труд од областа на здравството на 
ден 5 април 1974 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Макед они ј а". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 03-

6 декември 1974 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, е. р. 
Претседател Претседател 

на Општествено-поли- на Соборот на здружениот 
тичкиот собор, труд, 

Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Титовски, е. р. 

545 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Одлуката за допол-
нување на Одлуката за општински комунални так-
си, донесена од Собранието на општина Гевгелија 
на седницата одржана на 3 април 1973 година 
(„Службен гласник на општина Гевгелија" бр. 2/73), 
ио одржаната јавна расправа на 23 октомври 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за дополнување на 

Одлуката за, општински комунални такси, доне-
сена од Собранието на општина Гевгелија на сед-
ницата одржана на 3 април 1973 година („Служ-
бен гласник на општина Гевгелија" бр. 2/73). 

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

3. Работничкиот совет на Претпријатието „Вар-
дар" — Интернационал транспорт и шпедиција во 
Скопје му поднесе на Уставниот суд на Македонија 
предлог за поведување постапка за оценување за-
конитоста на одлуката означена во точката 1 на 
оваа одлука. Според мислењето изнесено во пред-
логот оспорената одлука е незаконита затоа што 
со неа била пропишана комунална такса за пар-
кирање на товарни моторни возила на царин-
скиот комплекс во Гевгелија, на кој возилата за-
должително треба да застанат заради вршење ца-
рински преглед на стоката што ја превезуваат. 

Во одговорот по повод поднесениот предлог 
Собранието на општина Гевгелија смета дека За-
конот за комунални такси ја овластува општината 
да пропише комунална такса за паркирање на 
возила, вклучувајќи ги тука и товарните мотор-
ни возила и дека ова законско овластување било 
користено за донесувањето на оспорената одлука. 

На јавната расправа претставникот на подно-
сителот на предлогот, останувајќи при наводите 
во поднесениот предлог, изнесе и мислење дека 
пропишаната комунална такса по својата правна 
природа всушност претставува надоместок за из-
вршена услуга. При тоа тој изнесе дека Авто-
транспортно^ претпријатие „Трансбалкан" за од-
делни претпријатија од подрачјето на општина 
Гевгелија без основ наплатува пониски износи на 
надоместок за паркирање на возилата од изно-
сите што се пропишани со оспорената одлука. 

4. На основа на писмените прилози кон пред-
логот и одговорот, како и доказите поднесени на 
јавната расправа Судот утврди дека Собранието на 
општината Гевгелија на седницата одржана на 29 
декември 1972 година донело Одлука за општин-
ски комунални такси бр. 01-2495/1. Според точката 
8 на̂  член 2 од оваа одлука комуналната такса се 
плаќа „за користење простор за паркирање авто-
мобили и нивни приколки, мотоцикли, мотори и 
велосипеди на места што за таа цел ќе ги опре-
дели општинското собрание и на кои е организи-
рано чување на возилата". Височината на таксата 
за користење на просторот за паркирање е утвр-
дена во тарифниот број 8 од Таксената тарифа. 
Оваа одлука била дополнета со нова одлука на 
Собранието на општина Гевгелија донесена на сед-
ницата одржана на 3 април 1973 година („Служ-
бен гласник на општина Гевгелија" бр. 2/73) чија 
законитост е оспорена од страна на подносителот 
на предлогот. 

Со членот 1 од оспорената одлука тарифниот 
број 8 е дополнет со два нови става. Според ста-
вот 1 за паркирање возила на специјално изгра-
дени паркинг плацеви се наплатува: а) за товарни 
возила до 5 тони — 15 динари; б) за товарни во-
зила над 5 тони без приколки — 30 динари; в) за 
товарни возила над 5 тони со приколка — 50 ди-
нари; г) за цистерни што превезуваат гориво — 
30 н. динари, а според ставот 2 оваа такса е при-
ход на организацијата чија „сопственост е паркинг 
плацот". 

Според точката 9 на член 4 од Законот за ко-
мунални такси („Службен весник на СРМ" бр. 
45/72) општината може да пропише такси, меѓу 
другото, и за користење на простор за парки-
р а т е на автомобили и нивни приколки, мотоцик-
ли, мотори и велосипеди на места што за таа цел 
ќе бидат определени и на кои е организирано 
чување на возилата. 

Уставниот суд на Македонија утврди дека на 
територијата на општината Гевгелија е во изградба 
посебен паркинг простор за тешки моторни вози-
ла чиј инвеститор е Автотранспортното претприја-
тие „Трансбалкан" во Гевгелија и дека со оспоре-
ната одлука се утврдени износите на таксата за 
паркирање возила на овој паркинг простор. 

Според мислењето на Судот, со оглед на при-
родата на таксата како јавна давачка, овластува-
њето на општината од точката 9 на^ член 4 од За-
конот за комунални такси се однесува само на 
пропишување комунална такса за паркирање на 
РОЗИ ла на простор што е во општа употреба. Имај-
ќи ја предвид одредбата на новиот став 3 на та-
рифниот број 8 од Таксената тарифа во кој из-
речно е определено дека наплатената такса е при-
ход на организацијата чија „сопственост" е пар-
кинг просторот, односно на Автотранспортното 
претпријатие „Трансвалкан" во Гевгелија кое из-
градило посебен паркинг простор што е во опште-
ствена сопственост и со кој тоа управува, Судот 
утврди дека со оспорената одлука не се определу-
ва комунална такса за паркирање возила на про-
стор што е во општа употреба, туку всушност се 
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определува височината на надоместокот што орга-
низацијата на здружениот труд која го изградила 
паркинг просторот може да го наплатува од ко-
рисниците на паркинг просторот. Со тоа, според 
мислењето на Судот, Собранието на општината 
Гевгелија ги пречекорило своите овластувања пред-
видени во членот 4 од Законот за комунални такси, 
затоа што според оваа одредба тоа било овластено 
да пропишува комунална такса само за паркирање 
возила на простор во општа употреба, а не и да 
уредува имотнокправни односи меѓу организацијата 
што го изградила посебниот паркинг простор и ко-
рисниците на тој простор. 

Разгледувајќи ги наводите во предлогот дека 
таксата предвидена во одлуката се наплатува за 
време додека возилата чекаат заради вршење ца-
рински преглед и дека царинарницата е должна да 
обезбеди простор за паркирање на возилата до-
дека се врши овој преглед, Судот утврди дека овие 
прашања не се предмет на регулирање на оспо-
рената одлука поради што не се впушти во нивно 
оценување. Разгледувајќи го наводот дека Авто-
транспортното претпријатие „Трансбалкан" напла-
тува различни износи на надоместок за одделни 
корисници на паркинг просторот, Судот утврди де-
ка е тоа прашање сврзано со примената на одлу-
ката, поради што исто така не се впушти во оце-
нување и на овој навод. 

5. Разгледувајќи го по сопствена иницијатива 
членот 2 од одлуката Судот утврди дека во него е 
определено таа да влезе во^ сила со денот на неј-
зиното донесување, а дека ќе се објави во „Служ-
бен гласник на општина Гевгелија". Оценувајќи 
го и овој член од одлуката Судот утврди дека тој 
не е во согласност со ставот 1 на член 260 и чле-
нот 261 од Уставот на СР Македонија, затоа што 
според овие одредби од Уставот прописите и дру-
гите општи акти на органите на општината се об-
јавуваат пред да влезат во сила а можат да влезат 
во сила само по нивното објавување. 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 23/74 
23 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 

546 
ДО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СКОПЈЕ 
Републичката изборна комисија за избор на 

делегати во соборите на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, по приемот и раз-
гледувањето на изборните акти од Општинската 
изборна комисија за избор на делегати во собо-
рите на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија — Штип, врз основа на член 68 во 
врска со член 47 став 2 од Законот за избор на 
делегати во соборите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на Соборот на оп-
штините му го поднесува следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗ-
БОР НА ДЕЛЕГАТ ВО СОБОРОТ НА ОПШТИ-
НИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Дополнителниот избор на делегат во Собо-
рот на општините на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија во Делегатската еди-
ница — ОПШТИНА ШТИП, согласно Решението 
на претседателот на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија бр. 8 од 3 октомври 1974 
година, објавено во „Службен весник на СРМ" бр. 

39/74, се одржа на 22 ноември 1974 година на за-
едничка седница на соборите на Собранието на 
општината Штип и тоа за кандидатот чија канди-
датура беше огласена од Општинската изборна ко-
мисија •— Штип. 

II. Со спроведувањето на дополнителниот избор 
на делегатот во Соборот на општините на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
под грижата на Републичката изборна комисија, 
раководеше Општинската изборна комисија — 
Штип, именувана од оваа комисија со решението 
бр. 4 од 27 февруари 1974 година, објавено во 
„Службен весник на СРМ" бр. 10/74. 

III. Резултатот од дополнителниот избор на 
делегатот во Соборот на општините на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија во 
Делегатската единица — ОПШТИНА ШТИП го 
утврди Општинската изборна комисија за избор 
на делегати во соборите на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија на начинот 
утврден со член 68 во врска со член 44 и 45 од 
Законот за избор на делегати во соборите на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, 

IV. Републичката изборна комисија ги прегледа 
изборните акти што се однесуваат на дополнител-
ниот избор на делегатот во Соборот на општините 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и во утврдувањето на резултатот не нај-
де неправилности што би биле од битно влијание 
на резултатот од дополнителниот избор. 

V. Резултатот од дополнителниот избор на де-
легатот во Соборот на општините на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија во Делегат-
ската единица — ОПШТИНА ШТИП е следен: 

Во Делегатската единица — ОПШТИНА ШТИП 
од 100 делегати во трите собори на Собранието на 
општината — Штип гласале 62 делегати, од кои за 
кандидатката Воислава Кадифкова гласале 60 
делегати. 

Неважни гласачки ливчиња има 2. 
За делегат е избрана ВОИСЛАВА КАДИФ-

КОВ А од Штип која добила мнозинство од гла-
совите на сите делегати во соборите на Собрани-
ето на општината Штип. 

VI. На избраниот делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, во смисла на член 68 во врска 
со член 46 од Законот за избор на делегати во 
соборите на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Општинската изборна комисија 
— Штип му издаде уверение дека е избран за де-
легат. 

VII. Во прилог кон овој извештај Ви се до-
ставуваат изборните акти што се однесуваат на до-
полнителниот избор на делегатот во Соборот на 
општините на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија во Делегатската единица — 
ОПШТИНА ШТИП. 

Бр. 169 
4 декември 1974 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР 
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алековски, е. р. Славе Петровски, е. р. 

Членови: 

1. Владо Црвенковски:, е. р. 
2. Живко Атааасовски, е. р. 
3. м-р Славко Телевски, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
294. 

Врз основа на член 29 од Законот за самоу-
правните интересни заедници на образованието и 
член 27 од Статутот на Општата заедница на обра-
зованието, Собранието на Заедницата, на седницата 
од 3. ХИ. 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНАТА 
1974 ГОДИНА ДО 31. I. 1975 ГОДИНА НА ОПШТА-
ТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО — СКОПЈЕ 

1. Аконтацијата од придонесот од доходот што 
ќе се пресметува и уплатува во јануари 1975 го-
дина за сметка на 1974 година ќе претставува при-
ход на финансискиот план за 1974 година на Опш-
тата заедница на образованието, до неговото извр-
шување. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Број 02-4534/1 
9 декември 1974 година 

Скопје 
Претседател на Собранието, 

проф. Димче Левков, е. р. 

295. 
Врз основа на член 27 од Статутот на Општата 

заедница на образованието — Скопје, Собранието 
на Општата заедница на образованието, на седни-
цата од 3. ХИ. 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РЕБАЛАНС НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 
ОПШТАТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО — 

СКОПЈЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

1. Со ребалансот на финансискиот план на Оп-
штата заедница на образованието, вкупните сред-
ства на приходите и расходите на заедницата се 
утврдуваат на износ од 437.907.500,00 динари на-
место 406.328.500,00 динари. 

Број 01-4558/1 
10 декември 1974 година 

Скопје 
Претседател на Собранието, 

проф. Димче Левков, е. р. 

296 
Врз основа на член 25 став 3 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74), Соборот на делегатите на корис-
ниците на услугите-работници и Соборот на де-
легатите на давателите на услугите на Собранието 
на Заедницата на здравството и здравственото 
осигурување на град Скопје, на седницата одржана 
на 27. XI. 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ОСИГУРУ-
ВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕСРЕЌА НА РАБОТА 
И ЗАБОЛУВАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕС-
ТИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РАБОТНИТЕ ЗА-

ЕДНИЦИ 

1. Основица за пресметување и уплатување на 
придонесот за осигурување во случај на несреќа 
при работа и заболување од професионални бо-
лести за работниците во работните заедници кои 
вршат работи за самоуправните интересни заедни-
ци и за други самоуправни организации и заедни-
ци и за нивните здруженија, за органите на опш-
тествено-политичките заедници, за општествено-, 
политичките организации и за други општествени 
организации, за здруженијата на граѓаните и за 

работниците во други организации што не оства-
руваат доход е бруто личниот доход и другите 
примања на работниците. 

2. Оваа одлука влегува во сила со објавување-
то во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 јануари 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВО-
ТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ГРАД СКОПЈЕ 

Бр. 35311/1 
27. ноември 1974 година Претседател, 

С к о п ј е Крсте С&рџовски, е. р. 

297 
Врз основа на член 27 став 1 точка 14 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Штип и член 5 од Одлуката за утврду-
вање на органите на управувањето и другите ор-
гани на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Штип, Собранието 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Штип, на заедничката сед-
ница на сите собори, одржана на 27. 11. 1974 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КО-
МИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ НА СОБРАНИЕТО НА 
ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП 

I 

Од член на Комисијата за жалби при Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Штип, се разрешу-
ва Благој Ников, поради заминување на специја-
лизација. 

За член на Комисијата за жалби при Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Штип, се именува д-р 
Богољуб Јовев. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРЖ". 

Бр. 04-4199/10 
27 ноември 1974 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбарејски, е. р. 

298 
Врз основа на член 29 од Законот за самоуправ-

ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/74, член 18 точка 10 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинска заедница на здрав" 
ството и здравственото осигурување во Свети 
Николе, во врска чл. 223 од Законот за даноците 
на граѓаните („Службен весник на СРМ", бр. 39/72), 
Собранието на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Свети Николе, на 
седницата, одржана на ден 22. XI. 1974 година, 
донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА КАМАТА-
ТА НА НЕНАВРЕМЕНО УПЛАТЕНИОТ ПРИДО-

НЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 

Каматата на стасаниот а неуплатен придонес за 
здравствено осигурување на осигурениците обврз-
ници на придонес — кои вршат самостојна деј-
ност со личен труд, на износот кој не го уплатиле 
во предвидениот рок, се определува во височина 
од 12°/о годишно под услов обврзникот да склучи 
договор со Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Свети Николе, со 
кој ќе се обврзе дека должниот придонес до денот 
на склучувањето на договорот ќе го уплати во рок 
од најмалку три години во определени рати, со тоа 
што едновремено во тој рок ќе го плати и тековниот 
придонес. 

И 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 01-336/5 
15 ноември 1974 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, е. р. 

Огласен дел 

на големо „Илинден" — Виница, Продавница на 
колонијални стоки — Виница. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на колонијални 
стоки. 

Раководител на продавницата е Огнан Стојков. 
Продавницата е основана со одлуката на работ-

ничкиот совет на трговското претпријатие на го-
лемо „Илинден" — Виница, број 01-349/2 од 18. V 
1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 174/73. (994) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 4. IV. 1973 година, рег. бр. 283, реден бр. 
7. е запишано основањето на деловната единица 
за вршење угостителска дејност во склопот на ра-
ботната единица — Заеднички служби при Водо-
стопанското претпријатие „Брегалница" — Кочани. 
Предмет на работењето на деловната единица е 
угостителство, која дејност ќе ја врши за потре-
бите на работниците при претпријатието и за тре-
ти лица, а ќе ја обавува на подрачјето на хидро-
мелиоративниот систем „Брегалница" во објектите 
наменети за угостителска дејност. 

Раководител на деловната единица е Петар 
Давитков, економски техничар. 

Деловната единица ќе ја потпишува директо-
рот Ѓорѓи Серафимов и раководителот Петар Да-
витков. 

Деловната единица е основана со одлуката на 
работничкиот совет на Водостопанското претпри-
јатие „Брегалница" — Кочани, бр. 02-РС-3-3-1 од 
3. IV. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 79/73. (1004) 

РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 30. V. 1973 година, рег. бр. 400, реден 
број 12 е запишана под фирма: Трговско претпри-
јатие на големо „Илинден" — Виница, Продавни-
ца за конфекција и кратка стока — Виница. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на конфекција и кратка стока. 

Раководител на продавницата е Зора Данаи-
лова. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на трговското претпријатие на 
големо „Илинден" — Виница, број 01-349/4 од 28. 
V. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
172/73. (992) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 30. V. 1973 година, рег. број 400, реден 
број 11 е запишана под фирма: Трговско претпри-
јатие' на големо „Илинден" — Виница — Продав-
ница на трикотажа и галантерија — Виница. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба 
на трикотажа и галантерија. 

Раководител на продавницата е Блашка Ма-
насиева. 

Продавницата е во состав на трговското прет-
пријатие на големо „Илинден" — Виница, а осно-
вана е со одлуката на работничкиот совет на 
претпријатието^ бр. 01-349/3 од 28. V 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 173/73. (993) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на ЗОЛЛ 1973 година, рег. бр. 400, реден број 
10 е запишана под фирма: Трговско претпријатие 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. број 1208, страна, 1101, книга V е запи-
шана под фирма: „Македонија комерц" — прет-
пријатие за промет на големо и мало, посредување 
и застапување во прометот и завршни работи во 
градежништвото со инженеринг — Скопје — Де-
ловна единица — Ресторан-авион „ИЛ—14" во Не-
готино, без својство на правно лице. Предмет на 
работењето на деловната единица е обавување на 
угостителска дејност со пружање на исхрана од 
типот на ресторан. 

Деловната единица е основана со одлуката на 
работната заедница „Македонија-комерц" — прет-
пријатие за промет на големо и мало, посредување 
и застапување во прометот и завршни работи во 
градежништвото со инженеринг — Скопје, од одр-
жаната седница на 28. II. 1973 година. 

Раководител на деловната единица е Димовски 
Кирил. 

Деловната единица ќе ја потпишува, задолжу-
ва и раздолжува Димовски Кирил, раководител, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 361 од 12. VII. 1973 година. (1042) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 198, страна 218, книга VIII е запишана 
под фирма: „Хигиена" — Фризерско-набавно-прода-
жно претпријатие — Скопје — Деловна единица — 
Женски фризерски салон во Скопје без својство на 
правно лице, улица „Трговски центар". Предмет 
на работењето на деловната единица е фризерски 
услуги за жени. 

Деловната единица е основана со одлука на 
работничкиот совет на „Хигиена" — фризерско-
набавно-продажно претпријатие, број 18 од 23. I. 
1973 година, 
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Женскиот фризерски салон во Скопје ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува Манчева То-
дор Лептерија, раководител, во границите на ов-
ластувањето. 

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

бр. 532 од 20. VII. 1973 година. (1046) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, ред. бр. 562, страна 185, книга VIII е запи-
шана под фирма: „Жито Македонија" — прехран-
бен комбинат — Филијала II лекарство — Скопје 
— Деловна единица — Продавница број 24 во Скоп-
је, ул. „Автокоманда" кула I, дел. простории број 
3. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на леб, бели печива, млеко и млечни про-
рЈЗводи, пијалоци во оригинална опаковка и друга 
колонијална стока во оригинална опаковка. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Жито Македонија" — работна 
организација — прехранбен комбинат — Скопје, 
број 02-2721 од 21. X. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Карапеев Куз-
ман Димче. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 546 од 20. VII. 1973 година. (1047) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
ТРУД> рег. бр. 562, страна 186, книга VIII е запишана 
под фирма: Работна организација „Жито Македо-
нија" — прехранбен комбинат — Скопје — Фили-
јала II лекарство — Скопје — Д е л о в н а единица — 
Продавница број 2 без својство на правно лице во 
Скопје, улица „Анастас Митрев" бб. Предмет на 
работењето на продавницата е промет со леб и 
бели печива, прехранбени стоки во оригинална опа-
ковка и безалкохолни пијалоци.1 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Жито Македонија" — ра-
ботна организација — прехранбен комбинат — 
Скопје — Филијала II лекарство — Скопје, од одр-
жаната седница на 6. I. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Авдиќ Ќемал. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 569 од 20. VII. 1973 година. (1048) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег бр. 562, страна 186, книга VIII е запи-
шана под фирма: Работна организација „Жито 
Македонија" — прехранбен комбинат — Скопје — 
Филијала II пекарство — Скопје — Деловна еди-
ница — Продавница број 39 во Скопје, населба 
„Козле", кула IX, просторија број 2. Предмет на 
работењето на продавницата е промет со леб, бели 
печива, млеко и млечни производи, пакувани прех-
ранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пија-
лоци. 

Продавницата е основана со одлуката на работ-
ничкиот совет на работната организација „Жито Ма-
кедонија" — прехранбен комбинат — Скопје, Фи-
лијала II лекарство — Скопје, број 03-19 од 8. I. 
1971 година. 

Раководител на продавницата е Трпевски Бо-
гатин Благоја. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 570 од 20. VII. 1973 година. (1049) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 562, страна 186, книга VIII е запи-
шана под фирма: Работна организација „Жито 
Македонија" — прехранбен комбинат — Скопје, 
улица „Пера Јовановиќ" бб. без својство на правно 
лице. Предмет на работењето на продавницата е 
промет со леб и бели печива, прехранбени стоки 
во оригинална опаковка и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана со одлуката на работ-
ничкиот совет на работната организација „Жито Ма-
кедонија" — прехранбен комбинат — Скопје, Фи-
лијала II пекарство — Скопје, број 03-19 од 8. I. 
1971 година, од одржаната седница на 6. I. 1971 
година. 

Раководител на продавницата е Стојковски 
Марко Трајан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 568 од 23. VII. 1973 година. (1050) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1634, страна 205, книга VIII е запи-
шана под фирма: Организација на здружен труд 
за приредување игри на среќа Лотарија на Ма-
кедонија — Скопје, кеј „13 ноември", анекс I. Пред-
мет на работењето на организацијата е приредува-
ње игри на среќа. 

Организацијата е основана според член 8 од 
Законот за основање на организации за приреду-
вање игри на среќа, објавен во „Службен весник 
на СРМ" број 46/72. 

Организацијата ќе ја потпишуваат, задолжу-
жуваат и раздолжуваат Радосав Рашовиќ, дирек-
тор, Закар Мурадијан, Драга Крстевска, Иван К и -
ровски и Анкица Михаилова. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Конституирањето ќе се изврши во рок од 60 

дена. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 606 од 11. VII. 1973 година. (1054) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 562, страна 184, книга VIII е запиша-
на под фирма: „Жито Македонија" — прехранбен 
комбинат — Скопје — Деловна единица „Центар" 
— без својство на правно лице — Скопје, буле-
вар „Крсте Мисирков" бб. Предмет на работењето 
на деловната единица е производство на леб и бели 
печива и промет со нив; промет со секаков на-
мештај и индустриски стоки за домаќинството; из-
давање на деловни и магацински простории под 
наем. 

Деловната единица е основана со одлуката на 
работничкиот совет на „Жито Македонија" — ра-
ботна организација — Прехранбен комбинат — 
Скопје, од одржаната седница на 18. V. 1973 го-
дина. 

Деловната единица „Центар" ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овлас-
тувањето, Сечковски Никола, раководител на ис-
тата и потписниците на жиро-сметката на Самос-
тојната организација на здружен труд без својство 
на правно лице — Филијала I — Скопје. 

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

бр. 574 од 27. VI. 1973 година. (1055) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 19, страна 220, книга VIII е зали 
шано под фирма: „Интеримпекс" — претпријатие 
за меѓународна трговија и застапување на странски 
фирми, внатрешна трговија и туризам — Скопје 
— Самостојна хотелско-угостителска организација 
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на здружен труд, со својство на правно лице „Мет-
ропол" — Скопје — Деловна единица — бифе во 
Нерези. Предмет на работењето на бифето е пру-
жање на сите видови услуги од исхрана, алкохолни 
и безалкохолни пијалоци. 

Бифето е основано од „Интеримпекс" — Скоп-
је— Самостојна-хотелско-угостителска организазија 
на здружен труд, со својство на правно лице „Мет-
ропол" — Скопје, со одлуката број 02-3793 од 23. 
ХИ. 1972 година. 

Раководител на бифето е Јуруковски Ристе. 
Деловната единица — бифе во село Нерези ќе 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 358 од 24. УЦ. 1973 година. (1056) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег .бр. 1639, страна 228, книга VIII е запи-
шана под фирма: Електроинсталатерска задруга 
„Електровод" — Скопје, ул. „Васил Ѓоргов" бр. 25. 
Предмет на работењето на задругата е вршење на 
електроинсталатерска дејност. 

Задругата е основана со поделба на Електро-
инсталатерската занаетчиска услужна задруга „9 
Мај" — Скопје на две занаетчиски услужни задру-
ги под назив: „Електровод" — електроинсталатерска 
задруга — Скопје и „Фазомонт" електроинстала-
терска задруга — Скопје, со одлуката на работ-
ната заедница број 118/1 од 10. V. 1973 година. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Мегдо Адем, в.д. директор, во граници-
те на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Електроинсталатерската задруга „Електровод" 

— Скопје ќе се конституира во рок од 60 дена по 
уписот на актот за основање во регистарот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 494 од 27. VII. 1973 година. (1058) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1581, страна 230, книга VIII е запи-
шано следното: „Технокомерц" — претпријатие за 
внатрешен промет на големо и мало — Скопје Де-
ловна единица — Продавница без својство на прав-
но лице во Скопје, ул. „Ново сајмиште". Предмет 
на работењето на продавницата е промет со ре-
зервни делови, алати и прибор, репроматеријали, 
електропотрошен материјал и возила. 

Продавницата е основана со одлуката на работ-
ната заедница на „Технокомерц" — претпријатие 
за внатрешен промет на големо и мало — Скоп-
је, број 355 од 25. VII. 1973 година, од одржаната 
седница на 28. V. 1973 година, 

Раководител на продавницата е Даневски 
Дончо. 

Деловната единица — продавница ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува матичното претпри-
јатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 811 од 27. VII. 1973 година. (1059) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 232, страна 1279, книга I е запишана 
под фирма: „Бистрица" — трговско претпријатие 
за промет со мешани индустриски стоки на мало 
и големо и селскостопански производи на мало и 
големо — село Теарце — Деловна единица — Про-
давница број 27 во село Теарце. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е промет со месо. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Бистрица" — трговско прет-
пријатие за промет со мешани индустриски стоки 
на мало и големо и селскостопански производи на 

мало и големо — село Теарце, од одржаната сед-
ница на 20. II. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Ѓорѓевски Дра-
ган. 1 

Деловната^ единица — продавница број 27 во -
село Теарце ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 577 од 19. VII. 1973 година. (1062) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 232, страна 1281, книга I е запишана 
под фирма: „Бистрица" — трговско претпријатие 
за промет со мешани индустриски стоки на мало 
и големо и селскостопански производи на мало и 
големо-село Теарце, Тетовско — Деловна едини-
ца — продавница број 24 во село Непроштено. 
Предмет на работењето на продавницата е промет 
со прехранбено-колонијални стоки. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Бистрица" — трговско прет-
пријатие — село Теарце, од одржаната седница на 
20. И. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Зафировски 
Љубе. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 578 од 18. VII. 1973 година (1063) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 232, страна 1281, книга I е запишана 
под фирма: „Бистрица" — трговско претпријатие 
за промет со мешани индустриски стоки на ма-
ло и големо и селскостопански производи на мало 
и големо, село Теарце, Тетовско — Деловна еди-
ница — продавница број 25 во село Слатино. Пред-
мет на работењето на продавницата е промет со 
колонијално-прехранбени стоки. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Бистрица" — трговско прет-
пријатие, село Теарце, од одржаната седница на 
20. II. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Мемиши Ха-
шим. 

Деловната единица — продавница ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 579 од 19. VII. 1973 година. (1064) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 232, страна 1281, книга I е запишана 
под фирма: „Бистрица" — трговско претпријатие 
за промет со мешани индустриски стоки на го-
лемо и мало и селскостопански производи на го-
лемо и мало, село Теарце, Тетовско — Деловна 
единица — продавница број 26 во село Јажинце. 
Предмет на работењето на продавницата е промет 
со прехранбено-колонијални стоки. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Бистрица" — трговско прет-
пријатие, село Теарце, од одржаната седница на 
20. И. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Абуш Мемеди. 
Деловната единица — продавница ќе ја пот-

пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 580 од 19. VII. 1973 год. (1065) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 789, страна 141, книга VIII се врши 
пренотација на Одлуката за организарање на 
Основната организација на здружен труд — По-
гон Радовиш при „Електромакедонија" — прет-
пријатие за дистрибуција на електрична енергија 
— Скопје под фирма: Основна организација на 
здружен труд — Погон во Радовиш. Предмет на 
работењето на погонот е купување и продажба на 
електрична енергија, експлоатација на електро-
енергетски објекти и уреди и изградба, реконст-
рукција и ремонт на електрични инсталации, из-
работка и монтажа, поправка и контрола на елек-
троенергетски постројки, опрема, уреди и инстру-
менти, електроинсталатерски и електромонтерски 
услуги, како и вршење на транспортни услуги и 
угостителски услуги за свои потреби. 

ООЗТ ќе ја потпишува Ристов Горѓи Јосиф, 
в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 641 од 9. VII. 1973 година. (1080) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 4, страна 375, книга II е запишана 
под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат 
„Куманово" — Куманово — Деловна единица — 
продавница број 69, без својство на правно лице, 
во село Тромеѓа, Кумановско. Предмет на рабо-
тењето на деловната единица е продажба на ин-
дустриско-прехранбени производи и предмети за 
куќни потреби. 

Деловната единица е основана со одлуката на 
работничкиот Совет на Земј оделско-индустрискиот 
комбинат „Куманово" — Куманово, број 02-6810 
од 6. XI. 1972 година, од одржаната седница на 
17. VIII. 1972 година. 

Раководител на деловната единица е Петровиќ 
Стево. 

Деловната единица — продавница број 69, без 
својство на правно лице, во село Тромеѓа ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 669 од 27. VII. 1973 година. (1124) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 204, страна 232, книга VIII е запи-
шана под фирма: „Ангрокожа и гума" — тргов-
ско претпријатие за промет со кожни и гумени 
производи — Скопје — Деловна единица — про-
давница број 22 во Скопје, без својство на правно 
лице, улица „464" број 48. Предмет на работењето 
на деловната единица е промет на мало со произ-
води од кожа, гума и пластика, обувки и други 
преработки. 

Деловната единица е основана со одлуката на 
работничкиот совет на „Ангрокожа и гума" — 
трговско претпријатие за промет со кожни и гу-
мени производи — Скопје, број 02-746 од 5. II. 
1973 година, од одржана седница на 29. I. 1973 го-
дина. 

Раководител на деловната единица е Тодор 
Васил ев. 

Деловната единица ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 560 од 24. VII. 1973 година. (1125) V 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр 1590, страна 435, книга VII е запи-

шана под фирма: „Личанка" — трговско претпри-
јатие на големо и мало — Скопје — Деловна еди-
ница — продавница, без својство на правно лице, 
во Скопје, улица „Градски трговски центар". Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
детска галантерија. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Личанка" — трговско прет-
пријатие на големо и мало — Скопје, број 848 
од 20. IV. 1973 година, од одржаната седница на 
25. III. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Иванова 
Славка. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 458 од 24. VII. 1973 година. (1127) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 82, страна 213, книга I е запишана 
под фирма: Угостителско претпријатие „Бисерка" 
— Куманово — Деловна единица — работилница, 
без својство на правно лице, во село Проевце, 
Кз^мановско. Предмет на работењето на работил-
ницата е производство на безалкохолни пијалоци, 
сода-вода и минерална вода. 

Работилницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Угостителското претприја-
тие „Бисерка" — Куманово, број 0202-10 од 13. IV. 
1973 година. 

Раководител на работилницата е Саити Саит. 
Деловната единица — работилница, без свој-

ство на правно лице, во село Проевце, ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 557 од 6. VIII. 1973 година. (1181) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 232, страна 607, книга II е запиша-
на под фирма: „Бистрица" — трговско претпри-
јатие за промет со мешани индустриски стоки на 
мало и големо и селскостопански производи на 
мало и големо, село Теарце — Деловна единица 
— продавница број 12, без својство на правно ли-
це во село Теарце, Тетовско. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е промет со градежен ма-
теријал. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Бистрица" — трговско прет-
пријатие, село Теарце, од одржаната седница на 
20. II. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Божин Здрав-
е в с к и . 

Деловната единица — продавница, ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 581 до 19. VII. 1973 година. (1066) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 232, страна 607, книга II е запишана 
под фирма: „Бистрица" — трговско претпријатие 
за промет со мешани индустриски стоки на мало 
и големо и селокостопански производи на мало и 
големо, село Теарце, Тетовско — Деловна едини-
ца — продавница број 34, без својство на правно 
лице во село Пршовце, Тетовско. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е промет со намештај 
и други апарати за домаќинството, 



18 декември 1974 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 47 — Стр. 1115 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Бистрица" — трговско прет-
пријатие, село Теарце, од одржаната седница на 
20. II. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Асани Џевид. 
Деловната единица — продавница ќе ја пот-

пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 582 од 18. VII. 1973 година. (1067) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 232, страна 607, книга II е запишана 
под фирма: „Бистрица" — трговско претпријатие 
за промет со мешани индустриски стоки на мало 
и големо и селскостопански производи на мало и 
големо, село Теарце — Деловна единица — про-
давница број 23 во село Доброште, Тетовско. Пред-
мет на работењето на продавницата е промет со 
прехранбено — мешани стоки и индустриски 
стоки. 

Деловната единица — продавница е основана 
со одлуката на работничкиот совет на „Бистрица" 
— трговско претпријатие, село Теарце, од одржа-
ната седница на 20. II. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Михајл овски 
Крсто. 

Деловната единица — продавница бурој 23 во 
село Доброште ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 583 од 19. VII. 1973 г. (1068) 

ковна куќа „Куманово" — Куманово при „Интер-
промет" — трговско претпријатие за промет со 
универзални стоки на големо . и мало — Скопје 
Стојановски Киро, в. д. директор, истата во идни-
на ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжу-
ваат во границите на овластувањето и новоназна-
чените потписници и тоа: Ивановски Стамена 
Бранко, шеф на сметководството, Думановски Ми-
хајла Денко, шеф на комерцијалната служба и 
Доневска Киро Милица, книговодител, »сметано од 
8. VI. 1973 година. 

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

бр. 572 од 23. VII. 1973 година. (1077) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 27. VI. 1973 година, рег. бр. 1/65, книга I 
е запишана под фирма: Продавница во Битола, 
ул. „Велес" број 1, на Трговското претпријатие 
„Разнопромет" — Битола. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на текстилни стоки 
и галантерија. 

Раководител на продавницата е Анастас Ка-
раманди. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Трговското претпријатие 
„Разнопромет" — Битола од 20. XI. 1972 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 280/73. (1159) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 341, страна 449, книга II се врши 
пренотација на одлуката за издвојување на ООЗТ 
„Кумановопромет" — Куманово од Текстилното 
претпријатие на големо и мало „Интерпромет" — 
Скопје во работна организација под име: „Тек-
стилпромет" — трговско претпријатие на големо 
и мало — Скопје, која одлука е донесена на 18. 
V. 1973 година, под фирма: Трговско претприја-
тие на големо и мало „Текстилпромет" — Кума-
ново, ул. „Доне Божинов" број 24. Предмет на ра-
ботењето на претпријатието е промет на големо 
и мало со универзални стоки за широка потрошу-
вачка и јавни складишта. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат, во границите на овластува-
њето, Методија Илиевски, в. д. директор, Мирко 
Јакимовски, Драган Поповски и Олгица Јовчиќ. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Трговското претпријатие на големо и мало 

„Текстилпромет" — Куманово ќе се конституира 
во рок од 30 дена по уписот на актот за основање 
во регистарот на организациите на здружен труд. 

Се брише од регистарот на организациите на 
здружен труд од рег. бр. 171, страна 437, книга 
VII Основната организација на здружен труд, со 
својство на правно лице „Кумановопромет" — Ку-
маново, на „Интерпромет" — трговско претпри-
јатие на големо и мало — Скопје, бидејќи се из-
двојува во работна организација под име „Тек-
стилпромет" — Куманово — трговско претприја-
тие на големо и мало — Куманово, согласно го-
ренаведената одлука. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 536 од 25. VII. 1973 година. (1073) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 171, страна 215, книга VIII е запи-
шано следното: Покрај досегашниот потписник на 
Основната организација на здружен труд — Сто-

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 26. VI. 1973 година, рег. бр. 1/56, книга III 
е запишана под фирма: Магацин — Охрид, ул. 
„7 Ноември" бр. 224-в, на Земјоделската задруга 
„Рашанец" — село Прентов Мост. Предмет на ра-
ботењето на магацинот е ускладишту®ање и чу-
вање на стоки (трговски), за потребите на тргов-
ската мрежа на ОЗТ. 

Раководител на магацинот е Паскоски Ставре. 
Магацинот е основан со одлуката на Земјо-

делска задруга „Рашанец", село Прентов Мост, 
бр. 01-9/3 од 23. I. 1973 година. 

Магацинот ќе го потпишува истото лице што 
ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 250/73. (1160) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, на 17. VII. 1973 година, рег. бр. 94/55, кни-
га III е запишана под фирма: Продавница на 
Индустриското претпријатие „Езерка" — Охрид. 
Предмет на работењето на продавницата е врше-
ње промет, на големо и мало, со сувенири, украсни 
и уметнички предмети, предмети изработени од 
бакар и други легури, огрлици, нараквици, раз-
гледници во црно бела и колор техника, бисери 
за разна бижутерија. 

Раководител на продавницата е Размовски 
Љубе. 

Продавницата е основана со одлуката бр. 02-
913 од 11. VII. 1973 година на Индустриското прет-
пријатие „Езерка" — Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 289/73. (1161) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на организациите на здруже« 
труд, на 28. VI. 1973 година, рег. бр. 11/73, кни-
га II е запишана под фирма: Продавница број 26 
„Наше дете" — Ресен, на Претпријатието за дет-



Стр. 1116 — Вр. 47 СЛУЖБЕН ВЕСНИК: НА СРМ 18 декември Ч&74 

ска конфекција „Наше дете" — Скопје. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на 
детска конфекција — тешка и лесна долна и гор-
на облека, патики, ќебиња, прекривки, бебешки 
капи, гарнитури, пелени, повои, трикотажа и дру-
га дополнителна трговска стока. 

Раководител на продавницата е Бундевски 
Георгија. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на претпријатието „Наше дете" 
— Скопје, бр. 02-1234/1 од 3. III. 1973 год. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 281/73. (1162) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 80, страна 59, книга II е запишана 
под фирма: Земјоделска задруга „Венец" — село 
Долни Дисан, општина Неготино — Деловна еди-
ница — продавница — Земјоделска аптека во Не-
готино, ул. „Јане Сандански"бб без својство на 
правно лице. Предмет на работењето на продав-
ницата — земјоделската аптека е промет на ма-
ло: со сите видови репроматеријали за потребите 
на земјоделството како и заштитни средства и си-
те видови на земјоделски алатки. 

Продавницата — Земјоделската аптека е осно-
вана со одлуката на работничкиот совет на Зем-
јоделската задруга „Венец", село Долни Дисан, 
број 04-1201 од 21. VI. 1972 година. 

Раководител на продавницата - - земјоделска-
та аптека е Ристов Тодоров Ристо. 

Деловната единица — продавница — земјо-
делска аптека во Неготино ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува задругата, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 588 од 13. VIII. 1973 г. (1182) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 863, страна 144, книга VIII е за-
пишана под фирма: Лозаровинарски комбинат 
„Лозар" — Битола — СОЗТ „Лозар" — Скопје 
со својство на правно лице — Деловна единица 
— Продавница број 7 во Јабука, Панчево без 
својство на правно лице, ул. „Маршал Тито" бр. 
11. Предмет на работењето на продавницата е 
промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци на 
мало. 

Продавницата е основана од Лозаро-винар-
скиот комбинат „Лозар" — Битола — СОЗТ „Ло-
гар" — Скопје со својство на правно лице, со од-
луката на работничкиот совет број 257 од 25. III. 
1968 година. 

Раководител на продавницата е Павичевиќ 
Зорица. 

Деловната единица — продавница број 7 во 
Јабука, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжу-
ва, матичното претпријатие во границите на овлас-
тувањето. 

Од Окружниот стопански суд .во Скопје, Фи. 
бр. 237 од 29. VI. 1973 година (1198) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 863, страна 144, книга VIII е запи-
шана под фирма: Лозаро-винарски комбинат „Ло-
зар" — Битола — СОЗТ „Лозар" — Скопје со 
својство на правно лице — Деловна единица —• 
продавница во село, Качарево, Панчево, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 19. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на алкохолни и безалко-
холни пијалоци во оригинално пакување. 

Продавницата е основана од Лозаро-винар-
скиот комбинат „Лозар" — Битола — СОЗТ „Ло-
зар" — Скопје со својство на правно лице, со од-
луката на работничкиот совет, број 257 од 25. III. 
.1968 година. 

Раководител на продавницата е Бикиќ Ма-
рија. 

Деловната единица — продавница во Качаре-
во ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува ма-
тичното претпријатие, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 238 од 29. VI. 1973 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 16, страна 80, книга VIII е запи-
шана под фирма: „Југопетрол" — трговско прет-
пријатие за промет со нафта и нафтени деривати 
— Скопје — Деловна единица (склад), без својст-
во на правно лице во Гостивар. Предмет на ра-
ботењето на деловната единица е продажба на 
нафта и нафтени деривати, на мало и големо. 

Деловната единица (складот) е основана со 
одлуката на работничкиот совет на „Југопетрол" 
— трговско претпријатие — Скопје, број 02/3982 
од 18. V. 1973 година, од одржаната седница на 
ЗСЈ. I. 1973 година. 

Раководител на деловната единица е Милен-
ковиќ Радосав. 

Деловната единица (складот) без својство на 
правно лице во Гостивар ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува матичното 'претпријатие 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 500 од 24. VIII. 1973 година. (1200) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 96, страна 613, книга II е запишана 
под фирма: „Кораб" — трговско претпријатие за 
промет со мешани стоки на големо и мало — 
Гостивар — Деловна единица — продавница „Чиф-
лик", без својство на правно лице во село Дебре-
ше, Гостивар, Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на колонијални стоки. 

Деловната единица — продавница е основана 
со одлуката на работничкиот совет на „Кораб" — 
трговско претпријатие за промет со мешани сто-
ки на големо и мало — Гостивар од 19. III. 1973 
година. 

Раководител на продавницата е Наумчески 
Наумче. 

Деловната единица — продавница „Чифлик", 
без својство на правно лице во село Дебреше, Гос-
тиварско, ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 777 од 31. VIII. 1973 година. (1201) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 96, страна 615, книга II е запишана 
под фирма: „Кораб" — трговско претпријатие за 
промет со мешани стоки на големо и мало — Гос-
трЈвар — Деловна единица „Звезда", без својство 
на правно лице во Гостивар, ул. „Панче Попоски". 
Предмет на работењето на деловната единица е 
продажба на колонијални стоки. 

Деловната единица е основана со одлуката на 
работничкиот совет на „Кораб" — трговско прет-
пријатие — Гостивар од 15. II. 1973 година. 

Раководител на деловната единица е Тримче-
ски Страте. 
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Деловната единица „Звезда", без својство на 
правно лице во Гостивар, ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува матичното претпријатие, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 778 од 31. VIII. 1973 година. (1202) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
ТРУД} рег. бр. 96, страна 615, книга II е запишана 
под фирма: „Кораб" — трговско претпријатие за 
промет со мешана стока на големо и мало —1 Гос-
тивар — Деловна единица — Продавница, без 
својство на правно лице „Дедебег", село Вруток. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на мешана стока. 

Деловната единица — продавница е основана 
со одлуката на работничкиот совет на „Кораб" 
— трговско претпријатие за промет со мешани 
стоки на големо и мало — Гостивар од 19. III. 
1973 година. 

Раководител на продавницата е Арсески Ме-
тодија. 

Деловната единица — продавница, без својство 
на правно лице „Дедебег", село Вруток, ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 779 од 31. VIII. 1973 година. (1203) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 96, страна 617, книга И е запишана 
под фирма: „Кораб" — трговско претпријатие за 
промет со мешана стока на големо и мало — 
Гостивар — Деловна единица — Продавница „Мла-
дост" БО Гостивар, ул. „Борис Кидрич". Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на 
колонијална стока. 

Деловната единица — продавница е основана 
со одлуката на работничкиот совет на „Кораб" — 
трговско претпријатие — Гостивар од 15. XII. 
1972 година. 

Раководител на продавницата е Петрески Ни-
кола. 

Деловната единица — продавница „Младост" 
— во Гостивар ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 780 од 31. VIII. 1973 год. (1204) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 96, страна 617, книга И е запишана 
под фирма: „Кораб" — трговско претпријатие 
промет со мешана стока на големо и мало — Гос-
тивар — Деловна единица — продавница „Водо-
с т а ј во село Вруток, Гостиварско. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на ме-
шана стока. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Кораб" — трговско претпри-
јатие — Гостивар од 19. III. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Куртиши Ни-
јази. 

Деловната единица — Продавница „Водостај" 
во село Вруток, Гостивар ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 781 од 31. VIII. 1973 година (120:3) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 96, страна 619, книга II е запишана 
под фирма: „Кораб" — трговско претпријатие за 
промет со мешани стоки на големо и мало — Гос-
тивар — Деловна единица — Продавница „Фо-
рино" во село Форино, без својство на правно ли-
це. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на мешани стоки. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Кораб" — трговско прет-
пријатие — Гостивар од 19. III. 1973 година. 

Раководител на продавницата е Алију Џелал. 
Деловната единица — продавница „Форино" 

во село Форино, без својство на правно лице ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува матично-
то претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 784 од 31. VIII. 1973 година. (1206) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 96, страна 613, книга II е запишана 
под фирма: „Кораб" — трговско претпријатие за 
промет со мешани стоки на големо и мало —• Гос-
тивар — Деловна единица — продавница „Бисер" 
во Гостивар, ул. „Живко Брајковски", без свој-
ство на правно лице. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Кораб" — трговско прет-
пријатие — Гостивар од 15. XII. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Атанасовски 
Блаже. 

Деловната единица — продавница „Бисер" — 
Гостивар, ул. „Живко Брајковски", без својство 
на правно лице, ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 776 од 31. VIII. 1973 година, (1207) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 98, страна 589, книга I е запишана под 
фирма: Земјоделска задруга „Слога" — село Умин 
Дол, Кумановско — Деловна единица — продав-
ница без својство на правно лице во село Долно 
Коњаре, Кумановско. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на колонијални, индус-
триски, прехранбени и ^прехранбени стоки и 
земјоделски производи. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Слога" — село Умин Дол, со одлуката на 
деловниот одбор број 641 од 12. VIII. 1973 годи-
на, од одржаната седница на 6. III. 1973 година. 

Деловната единица — продавница, без свој-
ство на правно лице во село Долно Коњаре, Ку-
мановско, ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува Станојковиќ Драгиша, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 881 од 28. УШ- 1973 година. (1209) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 171, страна 217, книга VIII се врши 
пренотација еа одлуката за организирање на Ос-
новната организација на здружен труд Стоковна 
куќа „26 Јули" — Скопје, ул. „Крсте Мисирков" 
бр. 63, на „Интериромет" — трговско претпријатие 
за промет со универзални стоки на големо и ма-
ло — Скопје со следните податоци под фирма: 
Основна организација на здружен труд — Стоко-
вна куќа „26 Јули" — Скопје, ул. „Крсте Мисир-
ков" бр. 63. Предмет на работењето на ООЗТ е 
промет на мало и големо со сите видови текстил-
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ни стоки, разна конфекција, куси, плетени и ба-
зареви стоки, метална галантерија, електро-ин-
сталациани и термички уреди, звучна музика, 
апарати и плочи, разни хемикалии, намештај, ста-
кло, порцелан и кристал, разни универзални сто-
ки за широка потрошувачка, кожна галантерија, 
прибор за кондури, парфимерија, козметика и 
украси, детски играчки, велосипеди, МОТОЦИКЛРХ и 
мотори. 

ООЗТ ќе ја потпишува Тодор Давчев, дирек-
тор. 

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

бр. 871 од 29. X. 1973 г. (1362) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 3, страна 309, книга I е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Слаткар-
ското претпријатие „Вардар" — Кичево, Нико-
лоски Лазо,^ му престанува правото за потпишу-
вање, бидејќи е разрешен од должност со одлу-
ката на работниот колектив од 26. VI. 1973 годи-
на, а понатаму претпријатието ќе го потпишуваат 
старите регистрирани потписници Цветкоски Ми-
лорад, директор на претпријатието и Дам јаноски 
Ѓоре, шеф на сметководството. 

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

бр. 1160 од 31. X. 1973 г. (1379) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 896, страна 181, книга IV е запишано 
следното: На досегашниот директор на Здружено-
то претпријатие „Техногас" — Београд — фабри-
ка за компромирани гасови „Лепенец" — Ѓорче 
Петров, Светиев Тодор Христо му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од дол-
жност со (решението број 119 од 29 IX. 1973 г. 

За директор на Здруженото претпријатие „Тех-
ногас" — Београд — Фабрика за компромирани 
гасови „Лепенец" — Ѓорче Петров е назначен со 
одлуката на работничкиот совет бр. 1649 од 28. 
IX. 1973 година Предраг Ковачевиќ, дипломиран 
инженер технолог, кој во иднина фабриката ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 1167 од 31. X. 1973 г. (1377) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд. рег. бр. 927, страна 411, книга IV е запишано 
следното: Седиштето на Стовариштето во Скопје, 
на фабриката за гумени производи „Рекорд" — 
Раковица — Београд, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет РС број 22 од 23. И. 1973 година 
и (решението од инспекциските служби на Собра-
нието на град Скопје, Уп. бр. 12-10016 од 11. VI. 
1973 год. се преселува од ул. „Железничка" бр. 2 во 
Скопје, на улица „11 Октомври" во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1161 од 31. X. 1973 г. (1380) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 267, страна 396, книга VII е запиша-
но следното: Седиштето на Самостојната органи-
зација на здружен труд „Автотурист" — Скопје 
при „Автомакедонија" — увоз-извоз Скопје, со-
гласно со одлуката на работната заедница број 
6466 од 29. X. 1973 год. и решението на инспекцис-
ките служби на Собранието на град Скопје, Уп. 
број 12-19523 од 3. X. 1973 година, се преселува од 
улица „Крушевска" број 19 во Скопје, на улица 
„Иво Рибар Лола" бб во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1084 и 1117 од 31. X. 1973 годиш. (1381) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 596, страна 371, книга II е запишано 
следното: Претставништвото во Скопје, на Тргов-
ското претпријатие за промет со огревани и гра-
дежни материјали „Јасен" — Прилеп, согласно со 
одлуката на работничкиот совет ЈОД одржаната сед-
ница на 20. IX. 1973 година број 260/2 од 27. IX. 
1973 година и решението на Собранието на град 
Скопје — Одделение за инспекции, Уп. 12-19545 
од 31. VIII. 1973 година се преселува од улица 
„Цветан Димов", барака број 9, Бутел II, на ули-
ца „481" број 21 во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1094 од 31. X. 1973 г. (1383) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 200, страна 1577, книга I е запишано 
следното: Кон Индустриското претпријатие за пре-
работка на кожи „Шар" — Тетово, согласно со од-
луката на работничкиот совет на „Шар" — Тетово, 
број 02-202 од 29.Х.1973 година и одлуката на ра-
ботната заедница на Претпријатието за производ-
ство на кожна конфекција „Видра" од Делчево од 
одржаната, седница на 22.Х.1973 година се присое-
динува Претпријатието за производство на кожна 
конфекција „Видра" од Делчево. 

Присоединетото претпријатие во иднина ќе би-
де деловна единица без својство на правно лице и 
ќе се води под фирма: Индустриско претпријатие 
за преработка на кожи „Шар" — Тетово — Де-
ловна единица без својство на правно лице — Дел-
чево. Предмет на работењето на деловната единица 
е производство на кожна конфекција. 

Раководител на деловната единица е Петровски 
Павле. 

Деловната единица, без својство на правно ли-
це, во Делчево ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1483 од 13.ХП.1973 година. (1572) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 397, страна 699, книга II е запишана 
под фирма: Претпријатие „Центротекстил" — им-
порт експорт — Београд — Деловна единица — 
Продавница број 48 во Гостивар, улица „Борис Кид-
рич" број 80, без својство на правно лице. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на ма-
ло на производи од трговската струка — чевли. 

Продавницата е основана со присоединување 
на Претпријатието за внатрешна трговија „Реф-
лекс" — Београд кон Претпријатието „Центротекс-
тил" — импорт-експорт — Београд со одлуката на 
работничкиот совет од 5.VII. 1973 година и реше-
нието на Окружниот стопански суд во Белград, 
Фи. бр. 1508 од 4Л/Х1973 година. 

Раководител на продавницата е Рефик Меџити. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Се брише од регистарот на организациите на 
здружен труд од рег. број 392, страна 539, книга II 
Продавницата во Гостивар, ул. „Борис Кидрич" 
бр. 80 на Претпријатието за внатрешна и надво-
решна трговија „Рефлекс" — Белград, бидејќи се 
присоединува кон „Центротекстил" — импорт-екс-
порт — Белград. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 805 од 14.ХП.1973 година. (1593) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 959, страна 445, книга VI е запишано 
следното: Фирмата на стовариштето во Белград, 
улица „Јакшиќева" број 5, со постојан изложбен 
простор, на „Алкалоид" — фармацевтска хемиска 
индустрија — Скопје, согласно со одлуката на ра-
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ботничкиот совет од одржаната седница на 18.1.1973 
година, се менува и гласи: „Алкалоид" — фарма-
цевтска хемиска индустрија — Скопје — Стовари-
ште, застапништво и консигнационо складиште •— 
Белград, улица „Јакшиќева" број 5. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 565 од 30.УШ.1973 година. (1246) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24ЛШ1.1973 година, рег. бр. 92/55, книга П е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата во Прилеп, ул. „Маршал Тито" бб, на 
Вараждинскиот текстилен комбинат „Вартекс" — 
Вараждин, уште со продажба на производи од 
гранката галантерија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 167/73. (1264) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 295, страна 473, книга И е запишано 
следното: Дејноста на Градското сообраќајно прет-
пријатие — Скопје, согласно одлуките на работ-
ничкиот совет од одржаните седници на 29.111 и 
4.1У.1973 година во иднина се проширува со врше-
ње услуги на трети лица и тоа: ремонтни услуги, 
сервисни услуги, такси служба и услуги, миење на 
возила и туристички превозни услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 864 од 20.1Х.1973 година. (1278) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, »рег. бр. 688, страна 121, книга VIII е запи-
шано следното: На досегашните потписници на 
Самостојната организација на здружен труд со 
својство на правно лице — Погон „Петровец" — 
село Петровец, при ЗИК „Скопско Поле" — Скоп-
је и тоа: инженер агроном Никола Михајлов, в.д. 
раководител и Јован Петковиќ им престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи се разрешени од 
должност со одлуката на работничкиот совет број 
375 од 25.УП.1973 година. 

За нов потписник на Самостојната организација 
на здружен труд со својство на правно лице — 
Погон „Петровец" — село Петровец при ЗИК 
„Скопско Поле" — Скопје, со горенаведената од-
лука е назначен инженер Никола Поповски, в.д. 
директор на погонот, кој истиот ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овла-
стувањето со стариот регистриран потписник Нико-
ла Ордев, шеф на сметководството на погонот, сме-
тано од 17. IX. 1973 година. 

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

бр. 977 од 28.1Х.1973 година. (1280) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 396, страна 629 е запишано следното: 
Се врши пренотација на Одлуката за издвојување 
на ООЗТ „Единство" — производно-трговска орга-
низација за купување и продажба на индустриска 
и друга стока во Гостивар, ул. „Иво Рибар Лола" 
бр. 92 од Деловното здружение за полјоделство и 
механизација експорт — импорт — Скопје, во ра-
ботна организација под назив: Производно-тргов-
ска работна организација за промет на големо и 
мало „Единство" — Гостивар, ул. „Иво Рибар Лола" 
бр. 92. Предмет на работењето на ООЗТ е: произ-
водство и кооперација со приватни земјоделски 
производители на земјоделски производи; купо-
продажба на репроматеријали, средства за меха-
низација, семиња, средства за заштита на расте-
нијата, посадочен материјал и овоштарски про-
изводи; купопродажба на ситен и крупен добиток, 
сточарски производи во свежа или преработена со-
стојба; промет со земјоделски машини, моторни во-
зила, резервни делови и гуми; промет со амбалажа; 
купопродажба на индустриски стоки и стоки за до-

маќинството; купопродажба на текстилни стоки и 
конфекција; купопродажба на прехранбени артик-
ли, брашно и производи од брашно; купопродажба 
на градежни материјали. 

Производно-трговската работна организација 
за промет на големо и мало „Единство" — Скопје 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето Сретковски Игно, привре-
мен извршен орган, в.д. директор. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Производно-трговската работна организација за 

промет на големо и мало „Единство" — Гостивар 
ќе се конституира во рок од 90 дена по уписот на 
актот за основање во регистарот. 

Се брише од регистарот на организациите на 
здружен труд од рег. број 669, страна 176, книга 
III Основната организација на здружен труд 
„Единство" — производно-трговска организација за 
купување и продавање на индустриска и друга 
стока во Гостивар, ул. „Иво Рибар Лола" број 92, 
бидејќи се издвојува од составот на „Агромакедо-
нија" — деловно здружение за пол ј одел ство и ме-
ханизација експорт-импорт — Скопје во работна 
организација под назив: Производно трговска ра-
ботна организација за промет на големо и мало 
„Единство" — Гостивар, улица „Иво Рибар Лола" 
број 92, согласно одлуката донесена на 24ЛШ1.1973 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 961 од 8.Х.1973 година. (1291) 

КОНКУРСИ 
Претпријатието за производство и пренесување 

на електрична енергија „Електростопанство" — 
Скопје, врз основа на Правилникот за начинот и 
постапката за отстапување изградба на инвестици-
они објекти („Службен весник на СРМ" бр. 24/74), 
објавува 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
за отстапување изведувањето на монтажните рабо-
ти на термоелектраната „Неготино" 1 х 210 М\У, во 
Дуброво, Неготинско, и тоа: 

— челични конструкции. 
— машинска и хидромеханичка опрема, 
— електроопрема, 
— опрема за регулации и мерења, 
— шамотерски изолациони работи. 
Ориентационата тежина на опремата, материја-

лите и конструкциите изнесува 17.000 тони. 
Краен рок за почеток на пробниот погон е 1 

јуни 1977 година. 
Право на учество во наддавањето имаат само ра-

ботни организации регистрирани за изведување на 
целосни монтажни работи, т. е. за челични конст-
рукции и за машинска и електроопрема. 

Отстапувањето на сите работи ќе се изврши на 
еден изведувач. 

Техничката проектна документација за работи-
те заинтересираните можат да ја ^разгледаат, поч-
нувајќи од 23. XII. 1974 год. секој ден од 8-13 часот, 
во „Електростопанство" — Скопје, Тиранска 2, X 
кат, каде можат да го подигнат и елаборатот за 
наддавањето. 

Наддавањето ќе се одржи на 30. I. 1975 год. во 
10.00 часот, во „Електростопанство" — Скопје, Ти-
ранска 2, III кат, а понуди се примаат до 9.45 ча-
сот истиот ден. 

Наддавањето ќе се одржи во духот на Пра-
вилникот за начинот и постапката за отстапување 
изградба на инвестициони објекти („Службен весник 
на СРМ" бр. 24/74) и Законот за изградба на инвес-
тициони објекти на СРМ („Службен весник на 
СРМ" бр. 35/73.). 

Во рок од 30 дена по одржувањето на јавното 
наддавање, инвеститорот ќе ги обавести понуду-
вачите по писмен пат за својата одлука за резул-
татите од наддавањето. (386) 
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"ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО" — СКОПЈЕ ул. 
„Тиранска" бр. 2, 

објавува 
ЈАВНО ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДА 

за испорака на следната опрема: 
1) Една автодизалица со носивост 40 Мп, со 

погонски дизел мотор, со телескопска стрела мак-
симален дофат 30—40 м, со уградени хидраулични 
потпори, со уградена заштита од преоптеретуваља 
и заштита од ветер, со хидрауличен систем на 
команди, со што е можно помал притисок на тло 
односно осовински притисок, со уградено квачило 
и инсталација за влечење, со у град ено ротационо 
алармно светло, со можност за завртување на ди-
залицата за 360°. 

Конкурсот е отворен 10 дена од датумот по 
објавување на огласот во „Службен весник па 
СРМ". 

Понудите со сите комерцијално-технички ус-
лови на продажба (кеш и кредит), со рокови на 
испорака и технички проспекти да се достават во 
5 примероци на адреса „Електростопанство" Ти-
ранска 2 — Скопје — со назнака „За рудник 
„Осломеј", во рок од 10 дена од денот на објаву-
вањето. 

Предимство имаат понудувачите со најкус рок 
на испорака. 

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН — 
ПРИЛЕП 

распишува 
КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР НА: 
~ Еден стручен советник во работната единица за 
технологија, ферментација, фабрикација и хемија 
на тутунот. 

УСЛОВИ: 
Покрај општите услови предвидени со Законот 

за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд и Законот за организирање на научните 
дејности, кандидатите да ги исполнуваат и следните 
услови: 

— да имаат завршено факултет или висока 
школа; 

— да имаат повеќегодишна соодветна практи-
ка и значајни објавени трудови во областа на 
тутунот. 

Со пријавата кандидатите да ги приложат пот-
ребните документи според ОЗРО и Законот за ор-
ганизирање на научните дејности, работна биогра-
фија и трудови. 

Молбите се доставуваат до Секретаријатот на 
Институтот со назнака за „КОНКУРС". 

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

СЛУЖБЕНА ОБЈАВА 
Врз основа на член 8 од Општествениот дого-

вор за усогласување на распределбата на доходот 
и личните доходи во ООЗТ во стопанството („Сл-
ужбен весник на СРМ" бр. 29/73), член 6 од Опш-
тествениот договор за изменување и дополнување 
на Општествениот договор за усогласување на рас-
пределбата на доходот и личните доходи во ООЗТ 
во стопанството („Службен весник на СРМ" бр. 
33/74), член 6 од одделниот општествен договор 
за усогласување на распределбата на доходот и 
личните доходи во ООЗТ и работните заедници врз 
чие работење не делуваат пазарните услови („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 14/74) и член 2 од 
Општествениот договор за изменување и допол-
нување на Одделниот општествен договор за усо-
гласување на распределбата на доходот и личните 
доходи во ООЗТ и работните заедници врз чие 

18 декември Ч&74 

работење не делуваат пазарните услови („Службен 
весник на СРМ" бр. 33/74), Службата на општестве-
ното книговодство — Централа во Скопје ги 

ОБЈАВУВА 
следните заеднички елементи утврдени според пода-
тоците од завршните сметки за 1973 година на 

ООЗТ во стопанството, и тоа: 

1. Доход за распределба по условно 
неквалификуван работник во сто-
панството за периодот јануари — 
декември 1973 година Дин. 24.143,00 

2. Просечен бруто личен доход по 
условно неквалификуван работник 
во стопанството за периодот јануа-

ри — декември 1973 година Дин. 18.070,00 
3. Односи за распределба на доходот 

во стопанството за периодот јануа-
ри— декември 1973 година: 
а) за проширување на материјал-

ната основа на здружениот труд 25,2% 
б) за лични доходи и други лични 
примања 74,8°/о 

Бр. 223/1-П 
3 декември 1974 година Генерален директор 

С к о п ј е Благој Симеонов, е. р. 

СОДРЖИНА 
Страна 

539. Закон за Советот на Републиката — — 1105 
540. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за Републичкиот буџет за 1974 
година — — — — — — — — — 1106 

541. Закон за изменување на Законот за из-
градба на инвестициони објекти — — 1107 

542. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за прекршоците — — — — 1107 

543. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за кампирање — — — — — 1107 

544. Одлука за потврдување на Статутот на 
Републичкиот фонд за заеднички резерви 
на основните организации на здружени-
от труд од областа на здравството — — 1108 

545. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 23/74 од 23 октомври 1974 го-
дина — — — — — — — — — 1108 

546. Извештај за резултатот од дополнител-
ниот избор на делегат во Соборот на 
општините на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија — — — 1109 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

294. Одлука за продолжување на пресмет-
ковната 1974 година до 31. I. 1975 го-
дина на Општата заедница на образо-
ванието — Скопје — — — — — — 1110 

295. Одлука за ребаланс на Финансискиот 
план на Општата заедница на образова-
нието — Скопје за 1974 година — — 1110 

296. Одлука за утврдување основица за прес-
метување и плаќање придонес за осигу-
рување во случај на несреќа на работа 
и заболување од професионални болести 
на работниците во работните заедници — 1110 

297. Одлука за разрешување и избор на член 
на Комисијата за жалби на Собранието 
на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Штип 1110 

298. Одлука за определување височината на 
каматата на ненавремено уплатениот 
придонес за здравственото осигурување 1111 
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