
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 31 декември 1970 
С к о п ј е 

Број 33 Год. XXVI 

Претплатата за 1970 година изне-
сува 100 динари. Овој број чини 
13 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

272. 
Врз основа на член 2 и 3 од Законот за книго-

водството на работните организации од општестве-
ните дејности („Службен весник на СРМ", бр. 
11/69), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 25 декември 1970 година, и на седни-
цата на Стопанскиот собор, одржана на 25 декем-
ври 1970 година, донесува 

070 — Парични средства на други фондови 
08. — Средства за заедничка потрошувачка 

080 — Парични средства за заедничка потро-
шувачка 

087 — Побарувања, пласман и други средства 
на заедничката потрошувачка 

088 — Објекти и предмети на заедничката по-
трошувачка 

089 — Исправка на вредноста на средствата на 
заедничката потрошувачка 

О Д Л У К А 
ЗА СОДРЖИНАТА НА КОНТНИОТ ПЛАН, БИ-
ЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА, БИЛАНСОТ НА УС-
ПЕХОТ, ПРОБНИОТ БИЛАНС И ОБРАЗЕЦОТ ЗА 
ДЕЛОВНИОТ РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИ-
НАТА ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОП-

ШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ I 

Контниот план за работните организации од 
општествените дејности, билансот на состојбата, 
билансот на успехот, заклучниот лист и образецот 
за деловниот резултат во текот на годината, обја-
вени во „Службен весник на СРМ", број 11/69, ка-
ко составен дел на Законот за книговодството на 
работните организации од општествените дејности, 
се менуваат и гласат: 

К О Н Т Е Н П Л А Н 

ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПШТЕ-
СТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

КЛАСА О: Основни средства, средства за заед-
ничка потрошувачка, резервни средства 
и средства за специјални потреби 

00 — Основни средства во функција 
002 — Градежни објекти и рударски работи 
003 — Орудија за работа 
008 — Други основни средства 
01 — Основни средства надвор од функција 

010 — Трајно неупотребливи основни средства 
02 — Исправка на вредноста на основните сред-

ства 
023 — Исправка на вредноста на орудија за 

работа 
027 — Исправка на вредноста на трајно неу-

потребливите средства 
028 — Исправка на вредноста на другите ос-

новни средства 
03 — Основни средства во подготовка 

030 — Издвоени парични средства за инвести-
ции 

031 — Други основни средства во подготовка 
05 — Средства на резервите 

050 — Парични средства на резервниот фонд 
051 — Пласмани и други средства ћа резервите 

07 — Средства на други фондови 

КЛАСА 1: Финансиски и пресметковни средства 

10 — Парични средства 
100 — Жиро-сметка 
101 — Благајна 
102 — Девизни средства 
108 — Други парични средства 
12 — Побарувања од деловни односи 

120 — Купувачи 
125 — Други побарувања од деловни односи 

13 — Побарувања од доходот 
130 — Побарзгвања од доходот 
16 — Односи со организациите на здружениот 

труд 
160 — Односи со самостојни организации на 

здружениот труд 
165 — Односи со други организации на здру-

жениот труд 
17 — Други деловни средства, пласмани и по-

барувања 
178 — Други деловни средства, пласмани и по-

барувања 
18 — Непокриена загуба 

185 — Непокриена загуба 
19 — Активни временски разграничувања 

190 — Активни временски разграничувања 

КЛАСА 2: Тековни обврски 

22 — Обврски од деловни односи 
220 — Добавувачи 
225 — Други обврски од деловни односи 

23 — Договорни обврски 
230 — Камата на кредити 
231 — Премии на осигурување 
232 — Провизии и други надоместоци за бан-

каре™ услуги 
233 — Придонеси и членарини 
238 — Други договорни обврски 
24 — Законски обврски 

241 — Придонес за користење на градско зем-
јиште 

242 — Воден придонес 
248 — Други законски обврски 
25 — Лични доходи и заедничка потрошувачка 

250 — Лични доходи 
255 — Средства за станбена изградба 
258 — Користен дел на доходот за тековната 

заедничка потрошувачка 
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26 — Обврски по запрените придонеси и да-
ноци и по други запирања 

260 — 'Обврски по запрениот данок на промет 
261 — Обврски по запрените придонеси од лич-

ни доходи 
262 — Обврски по запрените други придонеси 

и даноци 
268 — Обврски по други запирања 

27 — Други обврски 
275 — Неисплатен дел на лични доходи 
278 — Други обврски 
29 — Пасивни временски разграничувања 

290 — Пасивни временски разграничувања 

КЛАСА 3: Материјал и ситен инвентар 

31 — Материјал 
310 — Материјал 
36 — Ситен инвентар, авто-гуми и амбалажа 

360 — Ситен инвентар, авто-гуми и амбалажа 
369 — Исправка на вредноста на ситниот ин-

вентар, авто-гуми и амбалажа 

КЛАСА 4: Трошоци 

40 — Материјални трошоци 
400 — Потрошен материјал 
401 — Производствени услуги од други 
402 — Непроизводствени услуги 
403 — Дневници, теренски дотации, награди на 

• ученици во стопанството и ел. 
408 — Други материјални трошоци 

42 — Амортизација 
420 — Амортизација 
45 — Укалкулиран дел на доходот 

453 — Укалкулирани договорни обврски 
454 — Укалкулирани законски обврски 
455 — Укалкулирани лични доходи 

49 — Распоред на трошоците 
490 — Распоред на трошоците 

КЛАСА 5: (Употребата на оваа класа е слободна 
како во поглед на содржината, така и 
во поглед на синтетичките и аналитич-
ките конта) 

КЛАСА 6: Производство, готови производи и тр-
говски стоки 

60 — Недовршено производство и сопствени 
полупроизводи 

600 — Недовршено производство и сопствени 
полупроизводи 

63 — Готови производи 
630 — Готови производи 
бб — Трговски стоки 

660 — Трговски стоки 

669 — Разлика во цената на трговските стоки 

КЛАСА 7: Вкупен приход и неговата распределба 
70 — Трошоци на реализирани производи и 

услуги 
700 — Трошоци на реализирани производи и 

производствени услуги 
701 — Трошоци на реализирани ^производ-

ствени услуги 
708 — Трошоци на друга реализација 
709 — Трошоци на интерна реализација 
71 — Набавна вредност на реализирани тр-говски стоки, материјали и отпадоци 

710 — Набавна вредност на реализирани тр-
говски стоки, материјали и отпадоци 

719 — Трошоци на реализирани трговски стоки 
73 — Вонредни расходи 

730 — Вонредни расходи 
74 — Други трошоци на реализацијата 

740 — Данок на промет 
75 — Реализација на производи и услуги 

750 — Реализација на производи и производ-
ствени услуги 

751 — Реализација на ^производствени услуги 
758 — Друга реализација 
759 —Интерна реализација 
76 — Реализација на трговски стоки, матери-

јали и отпадоци 
760 — Реализација на трговски стоки, матери-

јали и отпадоци 
78 — Други приходи 

780 — Приходи од камати 
781 — Приходи од дотации, субвенции и слично 
783 — Надоместок за покривање разликата во 

цените на залихите 
79 — Распоред на разликата на реализацијата 

790 — Распоред на разликата на реализацијата 
КЛАСА 8: Финансиски резултат 

80 — Укалкулиран дел на доходот 
800 — Укалкулиран дел на доходот 
809 — Распоред на укалкулираниот дел на до-

ходот 
83 — Остварен доход 

830 — Остварен доход 
831 — Средства што не влегуваат во вкупниот 

приход 
839 — Распределба на остварениот доход и 

средствата што не влегуваат во вкупни-
от приход 

85 — Загуба 
850 — Загуба 
859 — Покривање на загубата 

КЛАСА 9: Трајни извори на средствата 

90 — Долгорочни извори на деловни средства 
900 — Деловен фонд 
901 — Обврски за користениот дел на делов-

ниот фонд за покривање на загубата 
904 — Долгорочни кредити за основни средства 
905 — Долгорочни кредити за обртни средства 
906 — Санациони кредити 
908 — Други долгорочни извори на деловни 

средства 
91 — Краткорочни извори на деловни средства 

910 — Краткорочни кредити 
918 — Други краткорочни извори на деловни 

средства 
95 — Извори на средствата на резервите 

950 — Резервен фонд 
958 — Други извори на средствата на резервите 

97 — Други фондови 
970 — Други фондови 
98 — Извори на средства на заедничката по-

трошувачка 
980 — Фонд за заедничка потрошувачка 
981 — Кредити за заедничка потрошувачка 
989 — Други извори на средствата на заеднич-

ката потрошувачка 
99 — Вонбилансна евиденција 

990 — Активни конта на вонбилансната еви-денција 
995 — Пасивни конта на вонбилансната еви-

денција 
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БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 19 ГОДИНА 

А К Т И В А 

А. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

I. ОБРТНИ СРЕДСТВА 

а) Парични средства 
1 100 Жиро-сметка 
2 101 Благајна 
3 102 Девизни средства 
4 108 Други парични средства 

б) Побарувања од деловни односи 

5 120 Купувачи 
6 220 Аконтации од добавувачи 
7 225 Обврски од деловни односи 
8 125 Други побарувања од деловни односи 

в) Побарувања од доходот 

9 130 Побарувања од доходот 
10 258 Користен дел на доходот за тековната заедничка 

потрошувачка 

г) Средства во пресметка 

11 160 Односи со самостојни организации на здружениот труд 
12 165 Односи со други организации на здружениот труд 
13 190 Активни временски разграничувања 

д) Залихи 

14 310 Залихи на материјалите 
15 360, 369 Залихи на ситен инвентар, авто-гуми и амбалажа 
16 600 Залихи на незавршено производство и сопствени 

полупроизводи 
] 7 630 Залихи на готови производи 
18 660,669 Залихи на трговски стоки 

П. ДРУГИ ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА, ПЛАСМАНИ 
И ПОБАРУВАЊА 

19 179 Други деловни средства, пласмани и побарувања 

III. ОСНОВНИ СРЕДСТВА 

а) Основни средства во функција 
20 002 Градежни објекти и рударски работи 
21 003 Орудија за работа 
22 008 Други основни средства 
23 Вкупно основни средства во функцијата по набавна 

вредност (ред. бр. 20 до 22) 
24 023 Исправка на вредноста на орудијата за работа 
25 028 Исправка на вредноста на другите основни средства 
26 Вкупно основни средства во функција по сегашна 

вредност (ред. бр. 23 минус ред. бр. 24 и ред. бр. 25) 

б) Основни средства во подготовка 
27 030 Издвоени парични средства за инвестиции 
28 031 Други основни средства во подготовка 

IV ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА НАДВОР ОД 
ФУНКЦИЈАТА 

29 010 Трајно неупотребливи основни средства 
30 027 Исправка на вредноста на трајно ^употребливите 

основни средства 
31 Трајно неупотребливи основни средства по сегашната 

вредност (ред. бр. 29 минус ред., бр. 30) 
32 23, 24 Претплатени обврски од доходот 
33 185 Покривање на загубата на товар на деловниот фонд 
34 185 Непокриена загуба 
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Б. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВНИТЕ И 
ДРУГИТЕ ФОНДОВИ 

35 050 Парични средства на резервниот фонд 
36, 051 Пласмани и други средства на резервите 
37 070 Парични средства на другите фондови 

В. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ПОТРОШУВАЧКА 

38 080 Парични средства на заедничката потрошувачка 
39 087 Побарувања, пласмани и други средства на заедничката 

потрошувачка 
40 088 Објекти и предмети на заедничката потрошувачка 
41 089 Исправка на вредноста на средствата на заедничката 

потрошувачка 
42 Објекти и предмети на заедничката потрошувачка пс 

сегашна вредност (ред. бр. 40 минус ред. бр. 41) 

ВКУПНА АКТИВА 

Вонбилансна евиденција — активни конта 

П А С И В А 

А. ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА 

I. КРАТКОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ 
СРЕДСТВА 

а) Тековни обврски 

43 910 Краткорочни кредити 
44 220 Добавувачи 
45 225 Други обврски: од деловни односи 
46 120 Примени аконтации од купувачи 
47 125 Други побарувања од деловни односи 
48 918 Останати краткорочни извори на деловни средства 

б) Обврски од доходот 

49 230 Камата на кредити 
50 231 Премии за осигурување 
51 232 Провизии и други надоместоци за банкарски услуги 
52 233 Придонеси и членарини 
53 238 Други договорни обврски 
54 241 Придонес за користење градско земјиште 
55 242 Воден придонес 
56 248 Други законски обврски 
57 250 Лични доходи 
58 255 Средства за станбена изградба 

. в) Обврски во пресметката 

59 160 Односи со самостојни организации на здружениот труд 
60 165 * Односи со други организации на здружениот труд 
61 290 Пасивни временски разграничувања 

г) Други тековни обврски 

62 260 Обврски по запрен данок на промет 
63 261 Обврски по запрени придонеси од лични доходи 
64 262 Обврски по запрени други придонеси и даноци 
65 268 Обврски по други запирања 
66 275 Неисплатен дел на лични доходи 
67 278 Други обврски 

д) Укалкулиран дел од доходот во вредноста 
на залихите 

68 800,809 Калкулирав дел од доходот во вредноста на залихите 
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П. ДОЛГОРОЧНИ ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ 
СРЕДСТВА 

а) Долгорочни обврски 

69 904 Долгорочни кредити за основни средства 
70 905 Долгорочни кредити за обртни средства 
71 908 Други долгорочни извори на деловни средства 
72 906 Санациони кредити 

б) Трајни извори на деловни средства 

13 900 Деловен фонд 
74 901 Обврска за користениот дел на деловниот фонд 

за покривање на загуби 

Б. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
РЕЗЕРВНИТЕ И ДРУГИ ФОНДОВИ 

75 950 Резервен фонд 
76 958 Други извори на средства на резервите 
77 970 Други фондови 

В. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 

78 980 Фонд за заедничка потрошувачка 
79 981 Кредити за заедничка потрошувачка 
80 989 Други извори на средства за заедничка потрошувачка 

ВКУПНА ПАСИВА: 

Вонбилансна евиденција 
пасивни конта 

Раководител на Претседател на органот Директор, 
сметководството, на самоуправувањето, 

БИЛАНС НА УСПЕХОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 19-

А. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 

I. РАСХОДИ 

1 600, 630 Залихи на недовршено производство и сопствени полупроиз-
800,809 води и готови производи вредност на супстанцата на поче-

токот на годината 
2 400,401 Потрошени материјали и производствени услуги од други 
3 402 ^производствени услуги 
4. 403 Дневници, теренски додатоци, награди на ученици во 

стопанството и ел. 
5 408 Други материјални трошоци 
6 420 Амортизација 
7 Вкупно (ред. бр. 1 до ред. бр. 6) 
8 710 и дел Набавна вредност на реализираните трговски стоки, 

од 709 материјали и отпадоци 
9 730 Вонредни расходи 

10 Вкупно (ред. бр. 7 до ред. бр. 9) 
11 600,630 Залихи на недовршено производство на сопствени полупро-

800,809 изводи и готови производи — вредноста на супстанцата на* 
крајот на годината 

12 Вкупно потрошени средства (ред. бр. 10 минус ред. бр. 11) 
13 830 Остварен доход (ред. бр. 24 минус ред. бр. 12) 
И Вкупно (ред. бр. 12 плус ред. бр. 13 ред. бр. 26) 
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П ПРИХОДИ 
15 750 Реализација на производите и производните услуги 
10 дел од Интерна реализација на производите и услугите 

759 
17 751 Реализација на ^производствени услуги 
38 760 и дел Реализација на трговски стоки, материјали и отпадоци 

од 759 
19 758 Друга реализација 
20 780 Приходи од камати 
21 781 Приходи од дотации, субвенции и ел. 
22 783 Надоместок за покривање на разликата во цената на 

залихите 
23 789 Вонредни приходи 
24 Вкупен приход (ред. бр. 15 до ред. бр. 23) 
25 дел 850 Загуба на супстанцата (ред. бр. 12 минус ред. бр. 24) 
26 Вкупно (ред. бр. 24 плус ред. бр. 25 — ред. бр. 14) 

В. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ 

I. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ 
СПОРЕД НАМЕНАТА 

27 839,850 Камата на. кредити 
28 839,850 Провизија и други надоместоци за банкарски услуги 
29 839,850 Премии за осигурување 
30 839,850 Придонеси и членарини 
31 839,850 Други договорни обврски 
32 839,850 Средства за станбена изградба 
33 839, 850 Придонес за користење на градско земјиште 
34 839,850 Воден придонес -
35 839,850 Други законски обврски 
36 839 Дел на доходот за покривање загубата на други самостојни 

организации на здружениот труд 
37 839 Дел на доходот за потребите на општествените служби 
38 839 За деловен фонд — средства за заеднички резерви 
39 839 За деловен фонд — средства за неразвиени краеви 
40 839 За деловен фонд — за други намени 
41 839 За резервен фонд 
42 839 За други фондови 
43 839,850 За лични доходи 
44 839,850 За фондот за заедничка потрошувачка 
45 Вкупно (ред. бр. 27 до ред. бр. 44 ред. бр. 60) 

П. СТРУКТУРА НА ДОХОДОТ 
46 800 Укалкулиран дел на доходот во почетни залихи 
47 453 Укалкулирани договорни обврски 
48 454,740 Укалкулирани законски обврски 
49 455 Укалкулирани лични доходи 
50 800 Вкупно укалкулираниот дел на доходот (ред. бр. 46 до ред. 

бр. 49) 
51 800,809 Укалкулиран дел на доходот во завршни залихи 
52 809 Укалкулиран дел на доходот во фактурираната реализација 

(ред. бр. 50 минус ред. бр. 51) 
53 790 Дел од доходот од разликата во реализацијата 
54 790 Негативна разлика од реализацијата 
55 Остварен доход (ред," бр. 52 плус ред. бр. 53 или минус ред. 

бр. 54 = ред, бр. 13) 
56 Зголемување на доходот 
57 Намалување на доходот 
58 Доход за распределба (ред. бр. 55 плус ред. бр. 56 минус 

ред. бр. 57) 
59 Загуба поради неостварен доход (ред. бр. 45 минус ред. бр. 58) 
60 Вкупно (ред. бр. 58 плус ред, бр. 59 = ред. бр. 45) 
61 дел 850 Загуба на супстанцата = ред. бр. 25 
62 дел 850 Загуба поради неостварен доход = ред. бр. 59 
63 Зголемување на загубата 
64 Намалување на загубата 
65 Вкупно загуба (ред. бр. 61 плус ред. бр. 62 плус ред. бр. 63 

минус ред. бр. 64 = ред. бр. 72) 
66 дел 859 Покривање на загубата од резервниот фонд 
67 дел 859 Покривање на загубата од доходот на други самостојни ор-

ганизации на здружениот труд 
68 дел 859 Покривање на загубата од други извори без обврска на 

враќање 
69 цел 24 Покривање на загубата на товар на законските обврски 

од доходот 
70 дел 185 Покривање на загубата на товар на деловниот фонд 
71 дел 185 Непокриена загуба 
72 • Вкупно (ред. бр. бб до ред. бр. 71 = ред. бр. 65) 
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ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 

1 Запрен данок на промет на стоки на мало 
2 Исплатени лични доходи без придонеси 
3 Исплатени придонеси од личниот доход 
4 Просечно користени основни средства 
5 Просечно користени обртни средства 
6 Просечен број на запослени врз база на состојбата на крајот 

на месецот 
7 Просечен број на запослени врз база на укалкулирани часови 

работа во текот на годината 
8 Издатоци за стручно образование на кадри 
9 Амортизација според пропишаните стопи 

10 Непотрошени средства на амортизацијата 
11 Трошоци за инвестиционо одржување на основни средства 
12 Потрошени средства на заедничката потрошувачка за стан-

бена изградба 
13 Потрошени средства на заедничка потрошувачка за други 

потреби 
14 Состојба на средствата на заедничка потрошувачка за стан-

бена изградба од делот 4% на крајот на годината 
15 Вкупно стасани отплати по кредитите за основни и трајни 

обртни средства 
16 Вкупно извршени отплати по кредитите за основни и трајни 

обртни средства 
17 Приходи од општествени фондови 
18 Приходи од буџетите 
19 Приходи од работни организации 
20 Приходи од граѓаните и граѓанско правните лица 
21 Приходи на научно-истражувачките дејности од странски по-

рачувачи 
22 Приходи од други корисници на услуги 
23 Приходи од научноистражувачка работа 
24 Други приходи на научно-истражувачките установи 
25 Апарати, инструменти, уреди и лабораториска опрема 
26 Побарувања од фондовите за здравствено осигурување на 

работниците 
27 Побарувања од фондовите за здравствено осигурување на 

земјоделците 
28 Побарувања од буџетите и фондовите на општествено-поли-

тичките заедници 
29 Побарувања од други корисници 
30 Издатоци за лекови, лабораториски, забарски и друг сани-

тетски материјал 
31 Издатоци за прехранбени продукти 
32 Приходи од основните заедници за образование 
33 Приходи од Републичката заедница за образование 

Раководител на Претседател Директор, 
сметководството, на органот на самоуправувањето, 

П Р О Б Е Н Б И Л А Н С 

на ден 19 г о д и н а 

Раководител на 
сметководството, 

Претседател на органот 
на самоуправувањето, 

Директор, 
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ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 19 ГОД. 

И з н о с 

А. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ 

I. РАСХОДИ 

1 600,630 Залихи на недовршено производство на сопствени полупро-
800,809 изводи и готови производи — вредност на супстанцата во 

почетокот на годината 
2 400,401 Потрошен материјал и производствени услуги од други 
3 402 Непроизводствени услуги 
4 403 Дневници, теренски додатоци, награди на ученици во сто-

панството и сл. 
5 408 Други материјални трошоци 
6 420 Амортизација 
7 Вкупно (ред. бр. 1 до ред. бр. 6) 
8 710 Набавна вредност на реализираните трговски стоки, мате-

ријали и отпадоци 
9 730 Вонредни расходи 

10 Вкупно (ред. бр. 7 до ред. бр. 9) 
11 600,630 Залихи на недовршено производство на сопствени полупро-

800,809 изводи и на готови производи — вредност на супстанцата 
на крајот на пресметковниот период 

12 Вкупно потрошените средства (ред. бр. 10 минус ред. бр. 11) 
33 Остварен доход (ред. бр. 24 минус ред. бр. 12) 
14 Вкупно (ред. бр. 12 плус ред. бр. 13 = ред. бр. 26) 

П ПРИХОДИ 

15 750 Реализација на производи и производствени услуги 
16 759 Интерна реализација на производи и услуги 
17 751 Реализација на ^производствени услуги 
18 760 Реализација на трговски стоки, материјали и отпадоци 
19 758 Друга реализација 
20 780 Приходи од камати 
21 781 Приходи од дотации, субвенции и ел. 
22 783 Надоместок за покривање разликата на цената на залихите 
23 789 Вонредни приходи 
2.4 Вкупен приход (ред. бр. 15 до ред. бр. 23) 
25 Загуба на супстанцата (ред. бр. 12 минус ред. бр. 24) 
26 Вкупно (ред. бр. 24 плус ред. бр. 25 = ред, бр. 14) 

Б. ПРИВРЕМЕНА РАСПОДЕЛЕ^ НА ДОХОДОТ 

I. РАСПОДЕЛБА НА ДОХОДОТ СПОРЕД 
НАМЕНАТА 

27 Камата на кредити 
28 Провизија и други надоместоци за банкарски услуги 
29 Премии за осигурување 
30 Придонеси и членарини 
31 Други договорни обврски 
32 Средства за станбена изградба 
33 Придонес за користење на градско земјиште 
34 Воден придонес 
35 Други законски обврски 
36 За лични доходи 
37 Средства на тековната заедничка потрошувачка исплатени во 

текот на годината 
38 Остаток на доходот 
39 Вкупно (ред. бр. 27 до ред. бр. 38) 

П СТРУКТУРА НА ДОХОДОТ 

40 800 Укалкулиран дел на доходот во почетни залихи 
41 453 ' Укалкулирани договорни обврски 
42 454,740 Укалкулирани законски обврски 
43 455 Укалкулирани лични доходи 
44 800 Вкупно укалкулиран дел од доходот (ред. бр. 40 до ред. бр. 43) 
45 800,809 Укалкулиран дел на доходот во завршни залихи 
46 809 Укалкулиран дел на доходот во фактурирана реализација 

(ред. бр. 44 минус ред. бр. 45) 
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47 790 Дел од доходот од разликата во реализацијата 
48 790 Негативна разлика од реализација 
49 Остварен доход (ред. бр. 46 плус ред. бр. 47 или минус ред. 

бр. 48) 
50 Зголемување на доходот 
51 Намалување на доходот 
52 Доход за распределба (ред. бр. 49 плус ред. бр. 50 минус ред. 

бр. 51) 
53 Загуба поради неостварен доход (ред. бр. 39 минус ред. бр. 52) 
54 Вкупно (ред. бр. 52 плус ред. бр. 53 = ред. бр. 39) 

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 

1 Основни средства во функција 
2 Исправка на вредноста на основните средства во функција 
3 Основни средства надвор од функција 
4 Исправка на вредноста на основните средства надвор од 

функција 
5 Парични средства — жиро сметка 
6 Други парични средства 
7 Кукувачи и аконтации од добавувачи 
8 Парични средства на фондовите (на резервниот фонд, заед-

ничка потрошувачка и др.) 
9 Залихи на материјали и ситен инвентар 

10 Залихи на трговски стоки 
11 Деловен фонд 
12 Добавувачи и аконтации од купувачи 
13 Исплатени лични доходи без придонеси 
14 Исплатени придонеси од личниот доход 
15 Просечен број на запослени врз база на состојбата на 

крајот на месецот 
16 Просечен број на запослени врз база на укалкулирани часови 

, работа во текот на пресметковниот период 
17 Амортизација според пропишаните стопи 
18 Непотрошени средства на амортизацијата 
19 Потрошени средства за заедничка потрошувачка за станбена 

изградба 
20 Потрошени средства за заедничка потрошувачка за други 

потреби 
21 Состојба на средствата на заедничката потрошувачка за стан-

бена изградба од делот 4% на крајот на пресметковниот 
период 

22. Трошоци за инвестиционо одржување на основни средства 
23 Приходи од општествените фондови 
24 Приходи од буџетот 
25 Приходи од работни организации 
26 Приходи од граѓаните и граѓанско-правните лица 
27 Приходи на научно-истражувачките дејности од странски по-

рачатели 
28 Приходи од други корисници на услуги 
29 Приходи од научно-истражувачка работа 
30 Други приходи на научно-истражувачките установи 
31 Апарати, инструменти, уреди и лабораториска опрема 
32 Побарувања од фондовите за здравствено осигурување на 

работниците 
33 Побарувања од фондовите за здравствено осигурување на 

земјоделците 
34 Побарувања од буџетите и фондовите на оптитествено-поли-

тичките заедници 
35 Побарувања од други корисници 
36 Издатоци за лекови, лабораториски, забарски и друг сани-

тетски материјал 
37 Издатоци за прехранбени продукти 
38 Приходи од основните заедници за образование 
39 Приходи од Републичката заедница за образование. 

Раководител на 
сметководството, 

Претседател на органот 
на самоуправувањето, 

Директор, 
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П 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-5324 
29 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

273. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство на СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65), Собранието на СРМ, на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 2. XI. 1970 година, и 
на седницата на Просветно-културниот собор, одр-
жана на 24. ХП. 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕ-
НРВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 
ЗЕМЈО ДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 

СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Одлуката за изменување и до-

полнување на Статутот на Земјоделско-шумарски-
от факултет во Скопје, што ја донесе Советот на 
Земјоделско-шумарскиот факултет на седницата 
одржана на 12. VI. 1970 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 03-33 

25 декември 1970 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, е. р. 

274. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство на СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65), Собранието на СРМ, на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 9. X. 1969 година, и на 
седницата на Просветно-културниот собор, одр-
жана на 24. ХП. 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВА-

ЊЕ НОВИ КАТЕДРИ НА ЕКОНОМСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Одлуката за основање нови ка-

тедри на Економскиот факултет во Скопје, што ја 
донесе Советот на факултетот на седницата одр-
жана на 27. VI. 1969 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 03-49 

25 декември 1970 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, е. р. 

275. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство на СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65), Собранието на СРМ, на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 24. ХП. 1970 година, 
и на седницата на Просветно-културниот собор, 
одржана на 24. ХП. 1970 година, донесе 

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

ТЕХНОЛОШКО - МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

I 

Се потврдува Одлуката за изменување и до-
полнување на Статутот на Технолошко-металурш-
киот факултет во Скопје, што ја донесе Советот 
на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје 
на седницата одржана на 17. IX. 1970 година. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-34 
31 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

276. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство на СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65), Собранието на СРМ, на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 9. X. 1969 година, и на 
седницата на Просветно-културниот собор, одржана 
на 24, ХП, 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ 
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РА-

БОТА НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ — 
СКОПЈЕ 

I 

Се потврдува Одлуката за основање Одделение 
за научноистражувачка работа на Економскиот 
факултет — Скопје, што ја донесе Советот на Фа-
култетот на седницата одржана на 27. VI. 1969 
година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-48 
25 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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277. 
Врз основа на член 5 од Законот за измени и 

дополнување на Законот за републичките органи 
на управата („Службен весник на СРМ" бр. 20/70), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕНОТ КОГА ПРЕСТАНУ-
ВААТ ДА РАБОТАТ ЗАВОДОТ ЗА ФИЗИЧКА 
КУЛТУРА И РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА 
ФИЗИЧКА КУЛТУРА, КАКО И ДЕНОТ КОГА 

ЗАПОЧНУВА ДА РАБОТИ КОМИТЕТОТ ЗА 
ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

I. Заводот за физичка култура и Републичка-
та комисија за физичка култура, престануваат да 
работат на 31. ХП. 1970 година. 

П. Комитетот за физичка култура започнува со 
работа на 1. I. 1971 година. 

Ш. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по нејзиното објавување во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-3140/1 
29. ХП. 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

278. 
Врз основа на член 3 од Законот за санирање 

и изградба на нестопански објекти што се од општ 
интерес за Републиката во периодот 1967—1970 го-
дина на подрачјето на град Скопје („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 20/67 и 32/68), Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАМЕНАТА НА ПРЕОСТАНАТИОТ ДЕЛ ОД 
НЕРАСПРЕДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА САНИРАЊЕ 

И ИЗГРАДБА НА НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ 

1. Од нераспределените средства од член 1 од 
Законот за санирање и изградба на нестопански 
објекти што се од општ интерес за Републиката во 
периодот 1967—1970 година на подрачјето на град 
Скопје, му се доделуваат на Здружениот земјодел-
ски институт за партиципација при набавка на оп-
рема — 480.000 дин. 

2. Средствата од претходната точка се доделу-
ваат без обврска за враќање. 

3. Средствата од точка 1 од оваа одлука ќе му 
се стават на располагање, на корисникот во текот 
на 1970 година. 

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

Бр. 12-2360/2 
24 ноември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

279. 
Врз основа на член 40 став 2 од Правилникот за 

условите и начинот за вршење задолжителна иму-
низација против заразните болести („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 2/65), републичкиот секретар за на-
родно здравје и социјална политика на предлог на 
Републичкиот завод за здравствена заштита ја до-
несува следната 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ 

ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ВО 1972 ГОДИНА 

1. Имунизацијата на населението против одре-
дени заразни болести, согласно со член 45 став 1 
и 4* од Правилникот за условите и начинот за вр-
шење задолжителна имунизација против заразните 
болести (Правилник), се врши во текот на целата 
година (континуирано) и во определени временски 
периоди (кампањски). 

2. Задолжителната имунизација се врши конти-
нуирано на сите лица во определена возраст против 
големата сипаница (Variola vera), активната тубер-
кулоза (Tuberculosis activa), дифтерија (Diphteria), 
тетанусот (Tetanus), детската парализа (Poliomyeli-
tis acuta) и големата кашлица (Pertusis) на начин 
утврден во Правилникот и во Упатството за начи-
нот на имунизацијата и контролата на резултатите 
од имунизацијата против определени заразни бо-
лести („Службен весник на СРМ", бр. 5/68) и тоа: 

а) против детската парализа — од 1 јануари до 
30 јуни и од 1 октомври до 31 декември со тритипна 
вакцина; 

б) против останатите горенаведени болести • 
во текот на целата година. 

Имунизацијата против болестите од претходни-
от став се извршува за секое лице според следниот: 

КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗИРАЊАТА 

Возраст на лицето што 
подлежи на имунизација 

Болеста против која се 
врши имунизација 

Имунизирање: 
— вакцинирање 
— ренакцинирање 

до 2 месеца 
4, 5 и 6 месеци 
4, 5V2 и 7 месеци 
10 месеци 
18 месеци 
20 месеци 
12—30 месеци 
4 години 
5 години 
7 години 

7 години 
13 години 

14 години 
18 години 

Туберкулоза (без тестирање) 
Дифтерија — тетанус "— перту сис (три дози) 
Детска парализа (три дози тритипна вакцина) 
Голема сипаница 
Дифтерија —• тетанус —- перт усис (една доза) 
Детска парализа (една доза тритипна вакцина) 
Туберкулоза (со тестирање) 
Детска парализа (со една доза тритипна вакцина) 
Дифтерија — тетанус — перту сис (една доза) 
Голема сипаница 
Туберкулоза 
Детска парализа (една доза тритипна вакцина) 
Дифтерија — тетанус (една доза) 
Тетанус 
Туберкулоза 
Голема сипаница 
Туберкулоза 
Тетанус 

вакцинирање 
вакцинирање 
вакцинирање 
вакцинирање 
I ревакцинирање 
I ревакцинирање 
I ревакцинирање 
II ревакцинирање 
II ревакцинирање 
I ревакцинирање 
II ревакцинирање 
III ревакцинирање 
III ревакцинирање 
J V ревакцинирање 
III ревакцинирање 
II ревакцинирање 
IV ревакцинирање 
V ревакцинирање 
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Лицата што подлежат на задолжително имуни-
зирање да бидат вакцинирани односно ревакцини-
рани во текот на целата календарска 1971 година 
против одредените во календарот заразни болести 
тогаш кога ќе навлезат во возраст наведена во ка-
лендарот на имунизацијата, водејќи притоа сметка 
за медицинските контраи нд икации, интерна лот по-
меѓу имунизирањата против поедини заразни болес-
ти и за другите услови, пропишани со Правилни-
кот. 

Доколку од било какви причини некои деца не се 
опфатени со вакцинацијата односно со ревакцина-
цијата во возраста определена со календарот за иму-
низирањата, во 1971 година неизоставно да се вак-
цинираат односно ревакцинираат: 

— против големата сипаница (Variola vera) да 
се вакцинираат примарно сите деца до навршена 
3-годишна возраст односно примарно вакцинирани-
те да се ревакцинираат до навршена 14-годишна 
возраст; 

— против големата кашлица (Pertusis) сите де-
ца до навршена 5-годишна возраст; 

— против дифтеријата (Diphteria) сите деца до 
навршена 8-годишна возраст; 

— против туберкулозата (Tuberculosis) сите ли-
ца до навршена 18-годишна возраст; 

— против детска парализа ("Poliomyelitis) сите 
лица до навршена 19-годишна возраст; 

— против тетанусот (Tetanus) сите лица до на-
вршена 20-годишна возраст. 

3. На кампањски начин се врши - задолжителна 
имунизација (вакцинација и ревакцинација) против 
следните заразни болести и над следните лица: 

а) против туберкулозата се имунизираат со 
БСЖ вакцина сите лица повозрасни од 18 години, 
кои работат во антитуберкулозни диспанзери и дру-
ги установи за дијагностика и лекување од тубер-
кулоза, ако не реагираат на туберкулини и ако од 
последното имунизирање изминало најмалку една 
година; 

б) против црвениот тифус (Typhus abdominalis) 
и паратифус (Paratyphus) се имунизираат сите лица: 

— кои работат во бактериолошки лаборатории, 
болници и одделенија за лекување на болни од за-
разни болести; 

— кои работат на одржување на чистотата на 
населените места (поправка на канализација, чис-
тење на нужнички јами, отстранување на отпадни 
материи од населбите и ел.); 

— кои учествуваат на младински работни акции 
или кои работат на големи градилишта и земјодел-
ски стопанства. 

Лицата кои за прв пат се имунизираат против 
цревен тифус и паратифус се вакцинираат со три 
дози комбинирана вакцина против цревен тифус, 
паратифус и тетанус, а лицата ка ј кои изминало 
најмалку три години од вакцинирањето ќе се ре-
вакцинираат со една доза од гореспоменатата ком-
бинирана вакцина; 

в) против големата сипаница (Variola vera) се 
имунизираат сите лица: 

— кои работат во сообраќајот и во објектите на 
меѓународниот железнички, друмски и воздушен со-
обраќај ; 

— кои како претставници на органите за вна-
трешни работи и на царинската служба работат во 
пограничните места преку кои се врши меѓународен 
железнички и друмски сообраќај; 

— кои како медицински персонал во органите 
на санитарната инспекција вршат здравствен над-
зор на границата, персоналот на работа во микро-
биолошките лаборатории и здравствени установи, 
кој доаѓа во допир со болни или со нивните пред-
мети, освен персоналот кој е на работа во уста-
нови за лекување на болни од туберкулоза и во ро-
дил ните домови; 

— кои доаѓаат од подрачје каде има голема 
сипаница, ако овие лица немаат пропишано увере-
ние дека се вакцинирани според одредбите од Ме-

ѓународниот санитарен правилник, како' и лицата 
кои патуваат во земја која има голема сипаница, 
или го земја која бара имунизација против оваа бо-
лест. 

Опие лица кои не се примарно вакцинирани се 
вакцинираат, а другите лица ка ј кои од примарното 
вакцинирање поминало најмалку три години се ре-
вакцинираат; 

г )против беснило (Lyssa) се имунизираат сите 
лица што ќе бидат повредени од бесно животно или 
од животно за кое се сомнева дека е бесно. 

4. Оваа програма влегува во сила следниот ден 
од нејзиното објавување во „Службен весник 
на, СРМ". 

Бр. 06-01-202/7 
9. декември 1970 година 

Скопје 
Републички секретар за народно 
здравје и социјална политика, 

д-р Вула ет Старова, е. р. 

280. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КО-
МИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ДОПОЛНИТЕЛ-
НИОТ ИЗБОР НА ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА 

ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ВО 
ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА РЕСЕН 

ДО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија, ги прими изборните акти од до-
полнителниот избор на пратеник на Соборот на оп-
штините на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во Изборната единица Ресен, се 
состана и во смисла на член 158 во врска со член 
149 став 3 од Законот за избор на пратеници на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на Соборот на општините му го поднесува 
следниов 

И З В Е Ш Т А Ј 

ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР 
НА ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗБОРНАТА 
ЕДИНИЦА РЕСЕН 

1. Дополнителниот избор на пратеник на Собо-
рот на општините на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија во Изборната единица РЕ-
СЕН; согласно со решението на претседателот на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија бр. 03-4299 од 29 октомври 1970 година, обја-
вено во „Службен весник на СРМ" бр. 26/1970, се 
одржа на 24 декември 1970 година на седницата на 
Општиот собор на општината Ресен и тоа за канди-
датот чија кандидатура беше потврдена од Општин-
ската избореа комисија — Ресен. 

2. Со спроведувањето на дополнителниот избор 
на пратеник на Соборот на општините на Собрани-
ето на Социјалистичка Република Македонија, под 
грижата на Републичката изборна комисија, рако-
водеше Општинската изборна комисија — Ресен, 
именувана од оваа комисија со Решението бр. 43 
од 13. П. 1969 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 8/69). 

3. Резултатот од дополнителниот избор на пра-
теник на Соборот на општините на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, го утврди 
Општинската изборна комисија со седиште во Ре-
сен на начинот утврден во член 157 од Законот за 
избор на пратеници на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 
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4. Републичката изборна комисија ги прегледа 
изборните акти што се однесуваат на дополнител-
ниот избор на пратеник на Соборот на општините 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија во Изборната единица РЕСЕН и во утврде-
ниот за избран не наиде на неправилности што би 
имале битно влијание на резултатот од дополнител-
ниот избор. 

5. На избраниот пратеник на Соборот на опш-
тините, Општинската изборна комисија — Ресен, во 
смисла на член 158 во врска со член 149 став 1 од 
Законот за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија му издаде 
уверение дека е избран за пратеник на Соборот на 
општините на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

6. Резултатот од дополнителниот избор на пра-
теник на Соборот на општините, БО Изборната еди-
ница Ресен е следен: 

Во Изборната единица Ресен од 149 членови на 
Општиот собор гласале 125. За кандидатот Шабан 
ПГемшедини гласале 89. Неважни гласачки ливчи-
ња има 36. 

За пратеник е избран ШАБАН ШЕМШЕДИНИ, 
од село Наколец за кого гласало мнозинството од 
сите членови на Општиот собор во општината од 
подрачјето на Изборната единица. 

7. Во прилог кон овој извештај Ви се доставу-
ваат и изборните акти кои се однесуваат на допол-
нителниот избор на пратеник на Соборот на опш-
тините на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија. 

Бр. 41 
28 декември 1970 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алексовски, е. р. Киро Никовски, е. р. 

ЧЛЕНОВИ: 

1. Томе Пулејков, е. р. 
2. Перо Липковски, е. р. 
3. Зоге Груевски, е. р. 
4. Милорад Антевски, е. р 
5. Љубомир Варошлија, е. р. 

281. 
Врз основа на членот 68 од Законот за здрав-

ственото осигурување на земјоделците („Службен 
весник на СРМ" број 14/67), Собранието на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување на зе-
мјоделците — Скопје, на седницата одржана на 28 
декември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО 

ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

г 
Под ризици за кои се обезбедуваат надоместоци 

од Фондот за задолжително здравствено реосигуру-
вање на земјоделците во смисла на оваа одлука се 
сметаат: поголеми расходи за здравствено осигуру-
вање како последица на елементарни непогоди и 
масовни епидемии. 

II 

Височината на надоместокот за реосигурените 
случаи се утврдува: 50 %од расходите на здравстве-
ното осигурување предизвикани од елементарни не-
погоди и масовни епидемии. 

Фактот дека се извршени поголеми расходи на 
здравственото осигурување како последица на еле-
ментарни непогоди и масовни епидемии, како и ви-

сочината на надоместокот по оваа основа ја утврду-
ва Собранието па Републичката заедница на соци-
јалното осигурување па земјоделците. 

Ш 

За реосигурување се плаќа премија според Та-
рифата на премиите за задолжителното здравстве-
но реосигурување на земјоделците. 

IV 

Барање за надоместок од Фондот за задолжител-
но здравствено реосигурување поднесува Собрани-
ето на соодветната комунална заеднина за здрав-
ственото осигурување на земјоделците до Републич-
киот завод за социјално осигурување — Скопје. 

V 

Поблиско упатство за спроведување на оваа од-
лука донесува Републичкиот завод за социјално 
осигурување — Скопје. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01-3106/1 
28 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател, 

Акиф Ферати, е. р. 

Врз основа на членот 66 од Законот за здравстве-
ното осигурување на земјоделците („Службен весник 
на СРМ" број 14/67) и членот 91 од Основниот закон 
за организација и финансирање на социјалното оси-
гурување („Службен лист на СФРЈ" број 24/65, 57/65, 
29/Ѕ6, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републич-
ката заедница на социјалното осигурување на земјо-
делците — Скопје, на седницата одржана на 28 де-
кември "1.470 година, донесе 

Т А Р И Ф А 
ЗА ПРЕМИЈАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВ-

СТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
ЗА 1971 ГОДИНА 

I 
Премијата за задолжително здравствено реоси-

гурување на ризикот утврден со Одлуката за спро-
ведување на задолжителното здравствено реосигу-
рување на земјоделците изнесува 0,7%. 

II 
Премијата се пресметува од основицата што ја 

сочинува облогот на придонесот за здравственото 
осигурување на земјоделците за 1971 година. III 

Оваа тарифа влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 

СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01-3107/1 
28 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател, 

Акиф Ферати, е. р. 
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283. 
Врз с.тхЕа на членот 24 од Статутот на Репуб-

личката заедница на социјалното осигурување на 
земјоделците и членот 38 од Законот за здравствено-
то осигурување на земјоделците („Службен весник 
на СРМ" бр. 14/67), Собранието на Републичката за-
едница на социјалното осигурување на земјоделци-
те — Скопје, га седницата 'одржана на 23 декември 
1970 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ФОНДОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВ-
СТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

ЗА 1971 ГОДИНА 

П Р И Х О Д И 
Во илјади 

динари 
1. Поголеми расходи за здравствено оси-

гурување како последица на елемен-
тарни непогоди и масовни епидемии 239 

2. Други приходи — 

Вкупни приходи: 239 
Р А С Х О Д И 

1. Надоместок за реосигурување на ризи-
кот — поголеми расходи за здравстве-
но осигурување како последица на еле-
ментарни непогоди и масовни епидемии 70 

2. Надоместок на Републичкиот завод за 
вршење на работите за Заедницата на 
ссци јр дното осигурување 139 

3. Други расходи 30 

Вкупни расходи: 239 

И 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01-3117/1 
28 декември 1970 година 

Скопје 
Претседател, 

Акиф Ферати, е. р. 

Врз основа на член 71 став 1 точка 8 од Ос-
новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66. 12/67 и 54/67), а во со-
гласност со Одлуката на Собранието на Републич-
ката заедница на социјалното осигурување на ра-
ботниците — Скопје, донесена на седницата од 22. 
V. 1970 година, Републичкиот завод за социјално 
осигурување — Скопје и Здружението на артистите 
на Југославија — Белград склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА АРТИСТИТЕ 

Општи одредби 

Член 1 
Со овој договор се обезбедува здравствено оси-

гурување и спроведува инвалидското и пензиското 
осигурувани на артистите — членови на Здруже-
нието на артистите на Југославија, кои имаат по-

стојано место на живеење во СР Македонија и на 
кои артистичката дејност им е единствено или глав-
но' занимање. 

Член 2 

Како артисти, во смисла на овој договор, се 
сметаат: акробати, еквилибристи, воздушни акро-
бати, балансери, жонглери, дресери, магионичари 
(манипулатори), имитатори, факири, технички ат-
лети .акробати на велосипеди и моторцикли, музи-
чки кловнови, музички артисти, музички комичари, 
музички пародист , циркуски кловнови, комичари, 
акробати на тел, акробати-јавани, технички, степис-
ти, кореографи на танци, вентрилоквисти (изведу-
вачи на стомачен говор), артисти со кукли, артис-
ти-инструктори, артисти-режисери на артистички 
програми, како и асистенти на артистите додека се 
врзани со определена точка. 

Член 3 
Правата и обврските на артистите од социјално-

то осигурување од предходниот член по овој дого-
настануваат со влегувањето во членство на 

Здружението на артистите на Југославија. 
Како ден на почетокот на правата к обврските 

н а артистот од социјалното осигурување по овој 
договор се зема денот со кој артистот го1 засновува 
членството во Здружението. Како ден на престанок 
на обврските од социјалното осигурување на артис-
тот се зема денот со кој на истиот му престанало 
членството во Здружението. 

Здружението на артистите на Југославија е дол-
жно во рок од 8 дена од денот на приемот на ар-
тистот во членство, односно бришењето од членство 
да достави на надлежниот орган на социјалното 
осигурување извештај за тоа. 

Како време на вршење на артистичка дејност 
се смета времето за кое артистот бил запишан во 
членство на Здружението на артистите. 

Артистот е должен преку Здружението на ар-
тистите да поднесе на надлежниот орган на социјал-
ното осигурување пријава за осигурување во рок 
од 8 дена од денот на упишувањето во членство 
на Здружението на артистите на Југославија. Пок-
ра ј пријава на осигурување, се поднесува и мис-
лење на Здружението за исполнување на условите 
од членот 1 на овој договор за признавање свој-
ство на осигуреник. 

Член 4 
Артистот е должен да го извести надлежниот 

комунален завод за социјално осигурување за се-
која промена на личните и други околности што 
-липаат на правата или на обемот на правата од 
овој договор. 

Член 5 
Правата од здравственото, инвалидското и пен-

зиското осигурување артистите и членовите на нив-
ните семејства ги имаат во обем и под условите 
определени со Основниот закон за здравственото 
осигурување, Основниот закон за инвалидското оси-
гурување и Основниот закон за пензиското осигу-
рување, доколку со овој договор не е поинаку оп-
ределено. 

Член 6 

На артистите им се сметаат во пензиски стаж: 
1) периодите наведени во членот 121 од Основ-

ниот закон за пензиското осигурување и членот 
148 од Основниот закон за инвалидското осигуру-
вање; 

2) времето на вршење артистичка дејност пред 
15 мај 1945 година на начин и под условите како 
што е тоа со Основниот закон за пензиското осигу-
рување пропишано за лицата во работен однос; 

3) времето проведено во вршење на артистичка 
дејност по востановувањето на социјалното осигуру-
вање на артистите со исполнување на условите што 
се бараат за признавање својство на артист по овој 
договор. 
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Времето од точка 3 од претходниот став се 
признава во пензиски стаж, доколку артистот за 
тоа време уплати придонес за пензиско и инвалид-
ско осигурување по стапките на придонесот и осно-
виците за осигурување по кои плаќа придонес на 
денот на поднесувањето на барањето на овој стаж. 

Кога признавањето на определени периоди за 
пензиски стаж по Основниот закон за пензиското 
осигурување и Основниот закон за инвалидското 
осигурување е условено со влегување во работен 
однос или определено траење или престанок на 
работниот однос, ќе се смета дека тој услов е ис-
полнет со почетокот на вршењето на артистичката 
дејност, односно со определеното траење или пре-
станок на таа дејност. 

Здравствено осигурување 

Член 7 
Артистот има право на надоместок на личниот 

доход за време на спреченост за работа ако по-
ради болест или повреда привремено, е неспособен 
за работа, и тоа почнувајќи од триесет и ппвиот 
ден на непрекинатото траење на таа неспособност. 

Надоместокот на личниот доход за време на 
отсуство заради бременост и породување припаѓа на 
артистот — жена од првиот ден на отсуството, и тоа 
во траење и височина определени со Основниот за-
кон за здравственото осигурување. 

Одредбите од Основниот закон за здравствено-
то осигурување што се однесуваат за работа со 
скратено работно време во текот на траењето на 
времената неспособност за работа, односно поради 
нега на дете и право на надоместокот на личниот 
доход за тоа време, како и во случај на спреченост 
за работа во текот на работниот ден, не се приме-
нуваат на артистите. 

Член 8 

Основицата за надоместокот на личниот доход 
се определува од основицата на осигурувањето од 
членот 18 од овој договор по одредбите на членот 
55 од Основниот закон за здравственото осигуру-
вање. 

Инвалидско осигурување 

Член 9 
Артистите се осигурени за сите случаи па ин-

валидност предвидени со Основинот закон за инва-
лидското осигурување. 

Член 10 

По случај на инвалидност или телесно оштету-
вање артистите имаат, во обем и под условите пд 
Основниот закон за инвалидското осигурување, пра-
во на: инвалидска пензија, додаток за помош и н^-
га, инвалиднина, професионална рехабилиташпп. 
запослување на соодветна работа и парични да-
вачки во врска ^со овие права, како и право тп 
надоместок на патни и дневни Т Р О Ш О Ц И . 

Член 11 
Како своја работа во смисла на чл. 32 пд Основ-

ниот закон за инвалидското осигурување се под-
разбираат артистички изведувања во рамките на 
артистичкото занимање од членот 2 на овој договор 

Член 12 
Инвалидска пензија се определува од онаа пен-

зиска основица од која на артистот би му била 
определена старосна пензија доколку во часот на 
настапувањето на инвалидноста би стекнал право 
на таква пензија. 

Надоместоците и материјалното обезбедување на 
артистите им се пресметуваат од основиците на оси-
гурувањето од членот 18 на овој договор по про-
писите од Основниот закон за инвалидското оси-
гурување, 

Член 13 

Право на професионална рехабилитација имаат 
артистите кои заради природата на настаната ин-
валидност не можат своето дотогашно артистичко 
занимање да го заменат со некое друго артистичко 
занимање од членот 2 на овој договор. 

Со професионална рехабилитација артистите 
се оспособуваат за работи од Ш категорија (член 96 
од Основниот закон з? инвалидското осигурување). 

Член 14 
Право на замолување имаат артистите — ин-

валиди на трудот од II и Ш категорија способни ћа 
работа на друга соодветна работа без професионал-
на рехабилитација или со професионална рехабили-
тација оспособени инвалиди на трудот кои заради 
природата на инвалидноста не можат повеќе да вр-
шат артистичка дејност од било кое занимање од 
членот 2 на овој договор. 

Ве поглед на категоријата на работното место 
и запомнувањето ќе се применуваат одредбите од 
членот 13 стaв 9, пд овој договор. 

Пензиско осигурување 

Член 15 
Старосната пензија се определува од пензиска-

та основица која ја чини било кој непрекинат де-
сетгодишен просек на основиците на осигурување на 
кои осигуреникот бил осигурен, согласно одредбите 
на член 30—33 од Основниот закон за пензиското 
осигурување. 

За'пресметување на десетгодишниот просек на 
основицата на осигурување се земаат предвид само 
основиците на осигурувањето од онаа календарска 
година во која осигуреникот бил осигурен најмалку 
6 месеци. 

Ако во десетгодишниот период, според кој се 
определува пензиската основица, артистот еден пе-
риод од времето провел во работен однос или во 
друго својство по основа на кое бил задолжително 
пензиски осигурен, за тој период пензиската осно-
вица се пресметува на начин предвиден со Ос-
новине" г^кон за пензиското осигурување. 

Член 16 
Уживателите на старосна пензија стечена по ос-

нова на работен однос или самостојна дејност, кои 
по пензионирањето започнат со вршење на артис-
тичка дејност, можат да се здобијат со право на 
пензија по овој договор доколку најмалку 3 години 
биле социјално осигурени како артисти. 

Право на повторно определување на пензијата 
во смисла на став 1 од овој член имаат уживате-
лите кои правото на старосна пензија го стекнале 
п^ет исполнувањето на пензиски стаж од 40 годи-
ни (мажи) односно 35 години (жени), а борците од 
РОВ од пред 9. IX. 1943 година и шпанските бор-
ни пред навршување на пензиски стаж од 35 (ма-
—.и* односно 30 години (жени). 

Старосната пензија во смисла на ставот 1 ои 
овој члеч се определува од пензиската основица 
Vтврдена тао членот 15 од овој договор, со тоа што 
п̂. пресметување на пензиската основица се земаат 

т* псновипите на осигурувањето по кои артистот 
бил пенален по пензионирањето. 

А Р Т И С Т О Т може да бара наместо ПОВТОРНО опре-
делување на пензијата во смисла на претходниот 
став, да му се зголеми порано определената пен-
зтупа за спомнете?! процент ВРЗ основа на времето 
на вршењето нп артистичка дејност по пензиони-
рањето, сходно на одредбите од чл. 38 став 2 от 
Основниот закон за пензиското осигурување. 

Член 17 
Додека осигуреникот не наврши 10 години осигу-

рување во својство на артист, сметано од 1.1.1965 
година наваму, пензиската основица ќе се утврду-
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ва според сснсвиците на осигурувањето по кои ар-
тистот бил осигуран по 1.1.1965 година до денот 
на остварувањето на правото на пензија без при-
мена на одредбите од членот 15 став 2 од овој до-
говор. 

Одредби на основиците на осигурувањето 

Член 18 

Правата на артистите од здравственото, инва-
лидското и пензиското осигурување се определуваат 
од основиците на осигурувањето според кои се пла-
ќаат и придонеси за социјално осигурување, КОК 
изнесуваат: 

За осигуреници со пензиски стаж: Динари 
— до 10 години 600 
— преку 10 до 20 години 800 
— преку 20 до 30 години 1000 
— преку 30 години 1200 
Зависно од порастот на личните доходи осно-

виците на осигурување од претходниот став се 
пресметуваат на повисок износ во почетокот на се-
која календарска година со примена на валориза-
циониот коефициент што го утврдува со одлука 
Собранието на Републичката заедница на социјал-
ното осигурување на работниците — Скопје .ако 
општиот просек на личниот доход во изминатата 
година во Републиката се зголеми за најмалку 5%. 

Член 19 

Заради пресметување на просечната основица 
на осигурувањето (чл. 15) основиците на осигурува-
њето од последните две години на осигурување кои 
влегуваат во пензиската основица се земаат во но-
минален износ, а основиците на осигурувањето о? 
останатите поранешни години на осигурување се 
пресметуваат според нивото на основицата на оси-
гурувањето од календарската година која и прет-
ходи на последната година на осигурувањето од 
која основицата нр осигурувањето е земена во пен-
зиската основица. Ова пресметување на основицитс 
од поранешните години се врши врз основа на дви-
жењето на општиот просек на личните доходи, л 
тоа за секоја поодделна година спрема годината 
што и претходи на последната година на осигуру-
вањето (валоризациони коефициенти), 

Валооизационите коефициенти од претходниот 
став ги утврдува Собранието на Републичката за-
едница на социјалното осигурување на работниците 
— Скопје (чл. 32 став 2 од Основниот закон за пен-
зиското осигурување). 

Одредби за придонесите 

Член 20 

Придонесот за социјално осигурување на артис-
тите се пресметува и уплатува од основицата на 
осигурувањето по стапките на придонес за здрав-
ствено .инвалидско и пензиско осигурување што по 
одредбите на Основниот закон за организација и 
Финансирање на социјалното осигурување за поод-
делни години (периоди) ги определуваат надлеж-
ните заедници на социјалното осигурување на ра-
ботниците, и тоа пресметани за примена на нето 
износ. 

Додека не се изврши пресметување на основи-
цата на осигурувањето во смисла на чл. 18 став 2 
од овој договор артистот плаќа придонес за соци-
јално осигурување од почетокот на текуштата го-
дина до донесувањето на одлука за пресметување 
на личниот доход по чл. 32 од Основниот закон за 
пензиското осигурувањето од основицата на осигу-
рувањето од која плаќа придонес до крајот на прет-
ходната година, со тоа што таа уплата се смета 
како аконтација на уплатениот придонес. 

Придонесот за социјално осигурување по овој 
договор го уплатува артистот. 

Уплатата на придонесот стасува првиот ден во 
месецот. 

Обврската за плаќање на придонесот престану-
ва по истекот на месецот во кој настапила спрече-
н а т а за работа во смисла на одредбите од членот 
48 с т а в 1 точка 1 и 3 до 6 и членот 70 од Основ-
ниот закон за здравственото осигурување. Придо-
нес не се плаќа до крајот на месецот во кој пре-
станала спреченоста за работа. 

Придонесот се уплатува ка ј надлежниот кому-
нален завод за социјално осигурување. 

Член 21 

Артист кој за време на престојувањето во стран-
ство врши артистичка дејност врз основа на дого-
вор за ангажман, ако не е задолжително социјално 
осигурен кај странското социјално осигурување, 
осигурен е по овој договор. Во тој случај артис-
тот е должен уредно да го уплатува придонесот за 
социјално осигурување во валута на земјата во ко-
ја ја врши артистичката дејност. 

На бсигуреникот од претходниот став сходно 
ќе се применат одредбите со кои е регулирано со-
цијалното осигурување на југословенските држав-
јани во работен однос во странство, користење на 
здравствена заштита во странство, како и плаќање 
придонес за 'социјално осигурување, со тоа што 
по смисла на Одлуката за придонесите за социјал-
но осигурување и за пензиските основици на лицата 
запослени во странство („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 30/68) како основа за пресметување и плаќање 
ма придонес ќе се земе основата предвидена за 
лица со средна стручна подготовка. 

Постапка за остварување на правата 

Член 22 

Артистот заедно со пријавата за осигурување 
доставува докази за пензискиот стаж. 

За признавање во пензиски стаж на време про-
ведено во вршење на артистичка дејност пред вле-
гувањето во сила на овој договор одлучува со ре-
шение посебна комисија која ја формира Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување — Скопје 
од претставници кои ги определуваат републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на кул-
турата, Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање •— Скопје и Здружението, на артистите на Ју-
гославија. . 

За признаениот пензиски стаж за времето од 
претходниот став артистот е должен да обезбеди 
средства потребни за покривање на обврските на-
станати со признавање на ова време во стаж одно-
сно за секоја година признат пензиски стаж да 
плати придонес според основицата и стапката на 
придонесот по која плаќа придонес за инвалидско 
и пензиско осигурување на денот на поднесува-
њето на барањето за признавање на тоа време во 
пензиски стаж 

Член 23 

За работите од надлежност на комуналните за-
води за социјално осигурување, надлежен е по овој 
договор, Комуналниот завод за социјално осигуру-
вање надлежен спрема седиштето на артистичката 
организација, доколку за поодделни работи со овој 
договор не е поинаку определено. 

Член 24 

Комуналниот завод за социјално осигурување 
со решение го распоредува артистот во една од ос-
н о в н и т е на осигурувањето според членот 18 од 
овој договор. 

Против решението за распоредување артистот 
има право на жалба според постапката за оствару-
вање на поодделни права од социјалното осигуру-
вање. 



31 декември 1970 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM Бр. 33 — Стр. 577 

Член 25 

Постапката за остварување правата од социјал-
ното осигурување се покренува по барање на ар-
тистот, односно по барање на членот на семејството 
на умрениот артист. 

Член 26 

Надлежниот комунален завод за социјално оси-
гурување доставува на Здружението на артистите 
на Југославија, за евиденција, препис на решение-
то за распоредување на артистот во основица на 
осигурување и решение за пензионирање, односно 
решение за определување на семејна пензија. 

Здружението на артистите на Југославија из-
дава потврди за времето поминато во вршење на 
артистичка дејност. 

Преодни и завршни одредби 

Член 27 
За спроведување на социјалното осигурување 

на артистите ке се применуваат, доколку со ОВОЈ 
договор не е поинаку определено, одредбите од Ос-
новниот закон за здравственото осигурување, Ос-
новниот закон за" инвалидското осигурување, Основ-
ниот закон за пензиското осигурување и Основниот 
закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување. 

Во сите случаи кога овој договор се повикува 
на прописите од законите наведени во претходниот 
став, а дојде до измена на тие прописи, при оства-
рувањето на правата од социјалното осигурување 
ќе се применат соодветните изменети прописи. 

Член 28 
Со денот на влегувањето во сила на овој до-

говор престанува да важи Договорот за социјално 
осигурување на артистите од 21 март 1964 година. 

Член 29 
Појаснување за примената и спроведувањето на 

овој договор донесува, по потреба, Републичкиот за-
вод за социјално осигурување во согласност со 
Здружението на артистите на Југославија — Бел-
град. 

Член 30 
Овој договор може да се менува само во соглас-

ност на договорните странки. Ако помеѓу договору-
вачите не се постигне спогодба за измена на до-
говорот, спорот ќе се реши по пат на арбитражна 
комисија од 3 члена. Во арбитражната комисија 
секоја странка именува по еден член, кои спогод-
бено го избираат третиот член, како претседател. 
Доколку не се постигне согласност за третиот член 
истиот го определува Републичкиот секретар за 
ТРУД. Одлуката на арбитражната комисија е задол-
жителнo за странките. 

Член 31 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1970 година. 

Бр. 01-2705/1 
19, XI. 1970 година 

Скопје 

3? Здружението на артистите 
на Југославија 

Претседател, 
Тодоровиќ Томислав, е. р. 

За Републичкиот завод 
за социјално осигурување — Скопје 

Директор, 
Душко Георгиев, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд. во Битола објавува 
дека во регистарот -на стопанските организации, на 
24. IV. 1970 година, рег. бр, 5/59, книга Ш е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Усовиќ Драгољуб," раководител, на 
Самостојната организација на здружен труд — Ри-
барско стопанство „Охридска Пастрмка" — Струга, 
на Рибарското стопанство „Охридска Пастрмка" — 
Охрид. 

Се овластува за потпишување Мечкароски Ми-
лисав, раководител, на Рибарското стопанство „Ох-
ридска Пастрмка" — Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 151/70. (982) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 74, страна 213, книга I е запишано след-
ното.: На досегашниот потписник па Претпријатието 
за учебници, прирачници, школски административ-
ни книги и обрасци „Просветно дело" — Скопје, 
Благоевски Борис, директор, му престанува право-
то за потпишување, бидејќи е разрешен од долж-
ност. 

За нов директор на Претпријатието за учебни-
ци, прирачници, школски, административни книги 
и обрасци „Просветно дела" — Скопје е назначен 
Михајло Ќорвезировски, кој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, со старите регистрирани потпис-
ници и тоа: Јаревски Панде, шеф на сметководство-
то, и Милошев Ѓорѓи, одговорен уредник, сметано 
од 2,1. V. 1970 година. 

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

бр, 416 од 21. Ш. 1970 година. (998) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1081, страна 407, книга V е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните, Продавницата за намештај и куќна опре-
ма во Скопје, ул. „Загребачка" хала 2, на Претпри-
јатието за извоз на дрво и дрвни производи „Екс-
порт дрво" — Загреб, согласно со заклучокот на ра-
ботничкиот совет, од одржаната седница на 2. Ш. 
1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 774/08 од 20. V. 1970 година. (1000) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 91, страна 147,'книга Ш е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Самостојниот погон на Трговското прет-
пријатие „Азот" од село Богомила, Титоввелешко, 
со седиште во Скопје, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 21. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 358 од 26, V. 1970 година. (1004) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот'на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 174, страна 253, книга П е запишано след-
ното: Дејноста на Хемиско-металуршкиот комбинат 
„Југохром" — село Јегуновце, под присилна упра-
ва, согласно со одлуката бр. 03-6949 од 3. XI. 1969 
година на присилниот управник, економската оправ-
даност и согласноста бр. 08-2724/1 од 31. X. 1969 го-
дина на Собранието на општината Тетово се проши-
рува и може да произведува готови производи, по-
лупроизводи како и да врши монтажа на следните 
производи: 

— производство на метална стока за широка по-
трошувачка, гранка 117—70 и 
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— производство на електроапарати за домаќин-
ство, гранка 119—20. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1002/69 од 27. I. 1970 година. (1005) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 174, страна 251, книга II е запишано след-
ното: Хемиско-металуршкиот комбинат „Југохром;" 
— село Јегуновце, со решението бр. 06-3726/1 од 20. 
VIII. 1969 година се става под присилна управа. 

За присилен управник на Хемиск©-металурш-
киот комбинат под присилна управа „Југохром" се-
ло Јегуновце се назначува Велимир Гиновски, кој 
истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, со новоназначените 
потписници и тоа: Андреевски Владо, комерцијално-
финансиски директор,' Фидановски инженер Ѓоко, 
заменик технички директор, и Атанасовски Славко; 
раководител на финансиското книговодство, смета-
но од 12 Ш. 1970 година. 

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

тоа: инженер Драгољуб Димитровски, генерален ди-
ректор, Јовановски Миле Јован, истражувач, Димов-
ски Богдан Томислав, ш е ф на финансиското кни-
говодство, и Димитровски Глигоров Паич,е, финан-
сиски директор, им престанува правото за потпи-
шување. 

Од Окружниот стопански суд во. Скопје, Фи 
бр, 205 од. 27. V. 1970 година. (1006) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 175, страна 731, книга III е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните бифето „Автотурист" — Сервис — Маке-
донија — Скопје, при Угостителската работна орга-
низација „Пелистер" — Скопје, поради загуби во 
работењето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 362/68 од 12. VI. 1970 година. (1178) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 285, книга П е запишано ел,ед-
ното: Трговското претпријатие „'Бело Езеро" — се-
ло Жеровјане, Тетовско, се присоединува кон Тр-
говското претпријатие „Деликатес" — Тетово, врз 
основа на одлуките донесени по пат на референдум 
од 19. XI. 1969 година, ка ј двете претпријатија. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 251, страна 819, книга I Тргов-
ското претпријатие „Бело Езеро" — е. Жеровјане, 
Тетовско, поради присоединување кон „Деликатес" 
— Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 81 и 82 од 19. VI. 1970 година. (1154) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните,-
рег. број 687, страна 332, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на трговското претпријатие „Гради-
нар лоза" —• Скопје, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет, од одржаната седница на 8. XII. 
1968 година, се проширува и со: промет во земјата 
на големо и мало, и посредување во трговијата од 
следните групи артикли: 

I. Прехранбени производи: 
— пченица и 'рж (без семе), 
•— пченка во зрно без семе, 
—• останати жита (јачмен, просо', не лу пен ориз, 

хелда и ел., без семе, 
— лупен, полиран, глазиран и кршен ориз, 
— пченично брашно (бело и лебно), 
— останати производи од, мелење на жита за 

човечка исхрана (брашно од пченка, јачмен, 'рж, 
хелда, пченичен гриз и прекрупа пченкарен гриз, 
гриз од останати жита, гершла, пахуљици од овес, 
пржени пахуљици и др.), 

— леб и сите видови печива, полубел и црн 
леб, 

— тестенини (макарони, шпагети, нудли и ел. 
преработки), 

— останати производи од брашно (бисквити, 
кекси, медењаци, обланди, наполитано , чајно пе-
чиво, двопек, мрвици и ел,), 

— свинско и прасешко месо (пресно и смрзна-
то, 

—- јунешко и телешко месо (пресно и смрзнато), 
— говедско месо (пресно и смрзнато), 
— овчо и јагнешко месо (пресно и смрзнато), 
— месо од другите домашни животни (козјо, 

коњско, биЕолско, и ел, (пресно и смрзнато), 
•—• месо од домашна и жива живина од сите ви-

дови (пресно и смрзнато), 
— пресно и смрзнато месо од дивеч од сите БИ-

ДОВИ (зајак, срна, дива коза и др.), 
— сланина и сурово сало, 
—• останати неспоменати, ^преработени про-

изводи од заклан добиток за човечка исхрана (из-
нутрици: јазици, џигери, бубрези, слезини, шкем-
биња, папци, глави, коски и ел.), 

— солена, сушена и пушена сланина, 
— суво и сушено месо од сите видови, 
— кобасичарски произведи (салами, колбаси, 

мартадели, виршли и т.н.), 
— останати неспоменати преработки од месо за 

човечка исхрана ( е к с т р а т и сокови од месо, браш-
но од месо за човечка исхрана, суви изнутрици, 
чварки, лој и др,), 

— конзерви од месо, сите видови вклучувајќи 
ги и паштетите и месните конзерви со зеленчук, 

— морска, езерска и речна риба, пресна и за-
мрзната, 

— сушена, солена и пушена риба и конзерви од 
риба од сите видови, 

—• останати неспомнати производи од риба, лус-
кара и мекушци за човечка исхрана (паштети од 
риба, бакалар, кавијар, полжави, ракови, школки 
И др.), 

—• маст за јадење од животни. и живина, 
—• масла за јадење од растенија, 
— маргарин, 
— пресно и кондензирано млеко, 
— путер, масло и кајмак, 
—• сирење, сите видови (кашкавал, трапио, емен-

талер, тврдо сирење, бело меко сирење, топено си-
рење и др.), 

—• останати неспомнати млечни производи (ки-
село млеко и јогурт, млеко во. прав, милерам и др.), 

— јајца, 
— шеќер во прав, К О Ц К И И кристал, 
— бонбони и слатки од шеќер, 
— чоколади од сите видови (за јадење, за ме-

сење и ел.), 
— какао, 
— останати неспомнати производи од произ-

водство на бонбони, 
— слатки и какао (сахароза, меласа за јадење, 

гликоза, декстроза, лактоза, малтоза, левулоза, ка-
рамел — шеќер, вештачки мед, ванилин шеќер, ка-
као — паста и путер, кремови и изработки од чо-
колада, чоколадни бонбони, гума за жвакање и др.). 

— сурово, пржено и мелено кафе, 
— сол за готвење, 
— зачини (бибер во зрно и прав, мелен и тол-

чен пипер, ванила, цимент, ким, анис, шафран, ло-
воров лист, мак и др), 

— чаеви и лековити растенија од сите видови 
(домашни и увозни), 

— природна, вештачка минерална вода, 
— останати нсспоменати производи за исхрана 

(цикорија, квасец, за месерве и печиво, мед, јајца во 
прав, сурогати на кафе, сода бикарбона и др.), 

И. Добиточна храна и простирка: 
— суво семе од сите видови, 

• — зрнеста и друга добиточна храна од поле-
дслството (зоб, мешана зрнеста храна, граорица, 
добиточна репа и др.), 
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—• останата добиточна кабаста храна од побе-
дел ството (шата, слама, плева и др.), 

— производи од добиточна храна од прехран-
бена индустрија (трици, маслени погачи и сачма од 
сите видови, костено и рибно брашно и отпадоци 
од месо, отпадоци од пиварски јачмен, пченкарни 
трици, отпадоци од шеќер, резанци од шеќерна ре-
па, концентрати и др.), 

— сол за стока и добиток, 
III. Тутунови производи: 
—• цигари од сите видови, 
— останати производи (цигари, бурмут, дробен 

тутун, тутун за џвакање, тутун за лула и др.). 
IV. Текстилни производи: 
— памучни предива, 
— волнени предива, 
—- свилени предива, 
— останати предива (од лен, рафија, кад ел а, 

јута, синтетични влакна, вештачки влакна, од хар-
тија, од сисал и др.), 

— волница и сите останати плетива, 
— памучни ткаенини од сите видови, 
— волнени ткаенини од сите видови, 
— ткаенини од природна и вештачка свила, 
— останати ткаенини (од лен, кадела, јута, ма-

нила,. грубо животинско влакно, ткаенини од веш-
тачки влакна и синтетички освен вештачка свила, 

— плетени ткаенини (свилени, волнени, памуч-
ни, од синтетички влакна и вештачка свила), 

— машка конфекција, без кошули, 
— машки кошули од сите видови, 
— женска конфекција на долна облека, 
— детска конфекција на долна облека, 
— машка конфекција на горна облека, 
— комплет костими, 
—• машка конфекција на парче (сако, пантало-

ни, зимско палто и мантил), 
— женска конфекција на горна облека, 
— детска конфекција на горна облека, 
— постелна 'конфекција (чаршави, прес леки, 

перници, покривка за кревети и др.), 
—• јоргани и душеци, 
— завеси и драпери, 
— волнени, памучни и други ќебиња, 
— останато готова стока од текстил (шапки, 

капи, тул ци, шалови, костими за капење, машки! 
јаки, е лепиња, шамивчиња, патни торби, сламарици, 
едра, шатори, циради, вреќи и др.), 

— плетена долна облека од сите Б И Д О В И (вол-
нена, памучна, од синтетички влакна и др.), 

— памучна трикотажа (вклучувајќи џемпери и 
пуловери), 

— волнена трикотажа, (вклучувајќи џемпери и 
пул овери), 

—• машки и детски чорапи (сите видови), 
— женски чорапи (сите видови), 
— останати производи на трикотажа (летви, 

позанамтерија, везови, ракавици, танте ли, етикети, 
рибарски мрежи и др.), 

— теписи, ќилими и тепих-патеки, 
—' останати текстилни производи (конец, пеш-

кири, јажиња, коноп, најлон, в'рвки, фата, фате-
лин, газа, застави, крпи за кујна, чаршави за маса 
и др.), 

V. Кожни и гумени производи: 
— кожни чевли од ѓон и кожа, гума и плас-

тика, без детски чевли, 
— детски чевли од ѓон и кожа, гума и плас-

тика, 
—• кожни и гумени сандали (машки, женски и 

детски), 
•— кожни и гумени опинци, 
— останати чевли од кожа, гумен и пластичен 

ѓон, со ѓон од плута, дрво, ка дел а и др., 
— гумени чевли (чизми, каљачи, патики и др.), 
<— тонска кожа, 
— горна кожа, шведска и телешка, 
— останата преработена говедска и телешка 

кожа, 
— останати видови преработена кожа, (волчја, 

козја, јагнешка, јарешка, свинска и др.), 

— животинско и вештачко крзно, 
— надворешни гуми за моторни возила, 
— внатрешни гуми за моторни возила, 
— надворешни и внатрешни гуми за велосипе-

ди и трицикли, 
— облека од природна кожа и крзно, 
— кожна галантерија (куфери, актови, женски 

чанти и торби, новчаници, ранци, ракавици, канти 
и др.), 

— останати неспомнати гумени производи (ме-
дицински гумени производи, душеци, ракавици, гу-
мена облека, гумени црева и пипци, гумени плочи и 
прстени и др.), 

VI. Огревен материјал: 
— огревно дрво, 
— јаглен од сите видови (камен, мрк јаглен,' 

лигнит и брикет), 
— останат огревен материјал од преработка на 

јаглен и дрво (гас за горење, кокс, плин, дрвни от-
падоци и др,), 

VII. РЈетални производи: 
— бетонски челик, 
— останати производи од железо и челик (жи-

ца, лимови од сите видови, железнички прагови и 
шини, цевки, траки и др., 

— производи од обоени метали (лим, цевки, 
шипки, траки, жица и др.). 

— клинци од сите видови, 
— метален репродукционен материјал (отковци 

и одливци, виици, завртки и закивци, котлови и 
печки за централно греење, радијатори, цевки и 
прибор за централно греење, кади, лавабоа, окови 
за врати, пенџериња и намештај, ланци броцки и 
за велосипеди, броцки сидра, опруги, жичено платно 
и плетиво, вентили, славини, брави и катанци, клу-
чеви за брави и катанци, блокеи за чевли, метални 
канцелариски куки за закачалки, ситни метални по-
треби, лажици за чевли, потков за коњи, помпи за 
вода, печки за бањи на дрва и јаглен, метални бу-
риња и боци, бодликави жици и др.), 

— рачни и машински алати (лопати, ашови, ко-
пачи, вили, коси, српови, секири, ножици и ножеви 
за градежништвото, рачни пили, за дрво и метал, 
клешти, клучеви за занаетчиство и домаќинство, 
турпии, рачни ножици за метал, бушалици за хар-
тија, рачни пробојци, обични неелектрични пегли, 
рачни бушалици и брушалици, чекани, накован, 
лет-лампи, бањи за обработка на дрво, чевларски 
прибор, сајдџински прибор и алат, глодала за алат, 
нарезница за метал, развртачи за метал, спирални 
бургии за метал и дрво, ножеви и сечива за обра-
ботка на дрво, ножеви за алатни машини, рачни 
ножеви за домаќинство, неел^ктрични машини за 
стружење, сат; (ри за касапница ножеви за харти-
ја, рач! и игли за шиење и плетење, утензилии и 
друго), 

— плугови (запрежни и тракторски) и копачки. 
— дрљачи и брани, 
— останати земјоделски машини и справи (кул-

титатри, сеачки и задилки, растурачи за ѓубре кру-
њачи, жнеани, врзувачки, косачки вршачки, сод-
тирки, центрифуге! за млеко, преси за сено и сла-
ма, сенки за сточна храна, инкубатори, апарати за 
мелење и др.), 

— комбајни, 
— лозарски и овошни прскалка 
—• делови и прибор за земјоделски машини и 

справи, 
— останати машини и уреди и мотори (мотори за 

земјоделски машини, камиони, автобуси и автомо-
били, бродски мотори, машини и уреди за индус-
трија, рударство и градежништво, машини за пегла-
ње алишта, за конзервирање, пакување, компре-
сори, помии и др., 

—. канцелариски машини од сите видови, 
— машини за шиење, 
— делови л прибор за канцелариски и машини 

за шиење, 
— часовници, 
— фотографски апарати, 
— медицински и научни инструменти и апарати,. 
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— останати прецизни апарати и инструменти 
со делови и прибор, (водомери, термометри пироме-
три, догледи, кино-проектори, барометру компа-
си, прецизни и аналитички ваги, манометри, брзи-
нометри и др.), 

— трактори, 
— патнички автомобили до 9. седишта, 
— автобуси, 
— камиони, 
— моторцикли, мопеди и скутери, 
— велосипеди и трицикли без мотор, 
— триколки за камиони и трактори, 
— останати неспомнати специ јални моторни во-

зила (ладилници, автоцистерни, ватрогасни автомо-
били, камион-багери, автомобили-дигалки, камион-
комби и др., 

— делови и прибор за друмски возила и Други 
машини и уреди, 

— обични плински печки и на масло, мазут и 
обични неелектрични шпорети и на бутан гас, са-
дови за домаќинство од метал, емајлирани и ^ е м а ј -
лирани, 

— метални кревети, 
— останат метален намештај (маси, столови, ши-

фоњери, закачалки, масички и др., 
— кујнски прибор и прибор за јадење (кутии за 

кафе, самовари, кутии за шеќер, послужавници, ко-
рита, кофи, ваги, освен прецизни и аналитички, кан-' 
ти, машини за месо и ореви, кујнски ножеви, кле-
шти за ореви, судопери, ладилиици за лед, отвора-
чи за чепови и шишиња, столни ножеви, лажици, 
виљушки, есцајзи, џепни ножеви и др., 
к.-..помедидао-п 

— останати неспомнати метални производи (пе-
пел ари, куќни украсни предмети, постоља за цве-
ќе, жици за паркет и садови, неелектричен прибор 
за бричење, жилети, ножеви и прибор за нега на 
раце, рамки за слики и огледала, канти за ѓубре, 
ведрици, плукал ници, мета ини делови за печки и 
шпорети, ќунци, петролејски лампи, ватрогасни апа-
рати и др., 

УШ. Стакло, керамика и порцелан: 
— рамно и сигурносно стакло (лиено, валено 

брушено, полирано, боено или замаглено), 
— стаклена амбалажа од сите водови (балони, 

шишиња, тегли и сл. без лабораториска и фарма-
цевтска амбалажа), 

— оптички стакла и стакла за часовници и те-
левизоре™ екрани, 

— садови за домаќинство од стакло, 
— предмети за домаќинство од кристално, бру-

шено и обично стакло (вазни, пепеларници, послу-
жавници, сервиси и сл), 

— стакла и лабораториска, медицинска и фар-
мацевтска амбалажа, садови од керамика и порце-
лан, 

— садови од порцелан и керамика, 
— керамички плочи за ѕидови и подови, 
— санитарни уреди од керамика и порцелан, 
— останати производи од керамика и порцелан, 

керамички и порцелански куќни предмети без са-
дови, вазни, изолатор^ разни фигури и сл., 

IX. Електро-технички производи и материјали: 
— електрични мотори, генератори и трансфор-

матори, 
— бушалки, брусалки, глодалки и рачни пили 

на електрични погони со вграден мотор, 
—• делови и прибор за електрични мотори, ге-

нератори, акумулатори и машини, 
— фрижидери, 
— машини за перење, сушење и пеглање долни 

алишта, 
— усисивачи за прашина, 
— електрични шпорети, 
— бојлери, 
— останати машини за домаќинство (машини за 

сечење и мелење месо, машини за цедење овошни 
сокови, машини за сечење леб, машини за месење 
и сл.), 

— останати електрични апарати и опрема за 
домаќинство (собни вентилатори, воденици за кафе, 
апарати за гланцање на подови, апарати за бриче-
ње и стрижење, решоа и пегли, електрични лонци, 

'апарати за сушење коса, електрични греалки, лусте-
ри, електрични радијатори, електрични термофори 
и сл.), ' 

— делови за електрични машини и апарати за 
домаќинство, 

—• производи па електрични каблови и провод-
ници (електрични јажиња, каблови, бакарни алуми-
нијумски јажиња и др., 

•— радио-апарати, 
—• телевизори, 
— транзисторски приемници, 
•—• телефони, микрофони и звучници, 
-— грамофони, 
•— магнетофони, 
— рентген и други електро-медицински инстру-

менти и апарати, 
— електрични броила и други мерни инстру-

менти, 
— делови а прибор за радио, телевизиски и дру-

ги производи на радио-индустрија, 
— сијалици, 
— останати неспоменати производи на електро-

индустрија (свеќичка разводнице бонбони, дина-
ма, акумулатори, магнети, прибор за електрично ос-
ветлување на возила, електрични батерии, сигнали, 
утикачи, осигурачи, грла за сијалици галвански 
елементи, електричен инсталационен материјал, ста-
билизатори, појачала, флуоросценски цевки и сл., 

X. Хемиски производи: 
•— хемиски киселини и бази, 
— азотни ѓубриња, 
— фосфорни ѓубриња, 
•— калиумови ѓубриња, 
•— мешани и останати ѓубрива (средства за за-

штита на растенија), 
— сапун за перење, 
— тоалетен сапун, 
•— детерџенти за перење од сите видови, 
— козметички средства (парфеми, колонска во-

да, паста за заби, пудра, помада, уље, бои и кремо-
ви за коса, шампони, ласиони, шминки, кармини, ру-
жеви и др), 

•— бои, емајли. лакови, фирнајси, разредувани, 
растворувачи за бои и лакови, 

— остана .и неспомнати хемиски производи (пе-
чатарски бои и за уметничко сликарство, ленти за 
машини за пишување, индиго-папир, крем за чевли, 
восоци за намештај и подови, китови, лепкови и тут-
кала, фотографска хартија, вештачки црева, смоли, 
терпентин-маело, восок за моделирање, стипса, наф-
талин, парафински свеќи, сапун за бричење, сумпор, 
средства за дезинфекција и дезинсекција, експло-
зиви, штапини и каписли, хемиски канцелариски 
производи, лабораториски хемикалии, минерални 
мазива, масти и др.), 

XI. Производи од пластични маси: 
— целофан, поливинил и линолеум, 
— облека од пластична маса, 
— амбалажа од пластична маса, 
— останати производи од пластична маса (смо-

ли, лепила, црева, гутеперка и гумластекс, синте-
тички влакна, синтетичен и природен каучук, галан-
терија од пластична маса, корици за книги и тетрат-
ки, садови од пластична маса, чаршави за маса од 
пластична маса, пластични чевли, чешли, патни тор-
би и актови и др.), 

ХП. Хартија и производи: 
— хартија за пишување, печатење, специјална 

и пакпапир, картон, 
— амбалажа од хартија и картон, конфекција 

ед хартија и останати производи од хартија (ковер-
ат, фасцикли, регистар®!, албуми, дневници, џепни 
нотеси, тоалет-папир, конфети, сал фети, ленти од 
хартија за рачунски машини, кесиња и вреќи од 
хартија за сметачки машини, кесиња и вреќи од 
пир и дрц 

— школски тетратки и блокови за цртање, 
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— школски книги и учебници вклучувајќи и ат-
ласи, 

— останати книги и списанија (научни, белетри-
стика и ел.), 

— останати производи од хартија (дневни, не-
делни и повремени весници, карти за играње, раз-
гледници, ноти, календари, брошури, нови редови, 
сликовници, географски карти, планови за градови 
и др., 

ХШ. Производи од дрво: 
— собен намештај, 
— кујнски намештај, 
— некомплетен кујнски намештај (каучи, софи, 

отомани, шифоњери, фотељи на расклопување, мад-
раци, витрини, креденци и др.), 

— останат нексмплетен намештај од дрво (маси, 
столови, масички, фотелји и полуфотелји — поста-
вени и непоставени, гарнишли, закачалки, градежна 
столарија, ролетни, кутии за радио и др.), 

— школски и канцелариски намештај, 
—• дрвна галантерија (садови, резба реки и пле-

таре™ работи, рамки, шахови, кутии за тутун и др.), 
— дрвна амбалажа (каса, буриња,- бочви, санда-

ци, гајби и др., 
— кибрит, 
— останати неспомнати финални дрвни произво-

ди (мртовечки сандаци, дршки за алат, стапови за 
овошје и билки, таго:, билни штави ла, колофониум, 
терпентин и др., 

XIV. Течни горива и мазива: 
— плинско масло — нафта, 
— моторен бензин, 
— петролеј — газија, 
— моторно и машинско масло и технички масти. 
— масло за ложење — мазут, 
—• останати производи од преработка на нафта 

(парафин, битумен и др.), 
XV. Неметален градежен материјал: 
— негасена вар, 
—• останати производи од камен, песок и вар (пе-

сок, чакал, туцаник, камени плочи, гипс, камени 
коцки и др.), 

— тули, 
—• ќерамиди, 
—• ватростален материјал (шамот, ш а м о т а опе-

ка, магнезитен, ситен магнезитен, ватростален мате-
ријал), 

— цемент, 
— салонит плочи и салонит цевки — ел, сите 

видови и облици, 
— кровна лепенка, 
— останати градежни изработки од цемент и 

гипс (терацо-плочки, плочки од гипс, битумеиски 
плочи, бетонски цевки и др.), 

— режана граѓа, 
— тесана граѓа, 
— фурнир, 
— панел, лесонит и шпер плочи, 
— паркет, 
— останати производи од режана граѓа и плочи 

(железнички прагови, фризи и др.), 
— производи од керамика и порцелан за градеж-

ншћто (без плочи за ѕидови и подови и санитарни 
уреди ол керамика и порцелан, цевки за канали-
зација и др.), 

— останати неспомнати производи, школски и 
канцелариски прибор (спајалица ножеви за хартија, 
обични пера и перодршки за пишување и цртање, 
кожни мапи, креди за пишување и цртање, мини за 
моливи, печатен восок и перничиња за штембили, 
острилка* за моливи, обични шестари, агломери, три-
аголник, темпер-бои, суви и водени уметнички бо-
тици, ленири, гуми за бришење, мастило и тушеви, 
пенкала, циркле шибери, шаблони, теленири и др,), 

— хемиски, патенти, обични моливи во боја, 
— накит од племенити метали (злато, сребро и 

платина) и златарски изработки, накит од ' бисер, 
други камења и килибар, 

— останат накит (од стакло, порцелан, керами-
ка, вештачки маси и др.), 

— музички инструменти и прибор, 

— снимени грамофонски плочи, 
— спортско и логечко оружје и слично, 
— останати неспсмнати спортски прибери и оп-

рема (прибор за столни тенис, маси, биљари, мре-
жи, ракети и топчиња, скии, боксерски прибор, фуд-
балски топки, тенки за кошарка и ватерлол, лизгал-
к а тобсгани, домини и др., 

— детски играчки од сите видови (тронитени, 
бицикли, трицикли, без торпедо осовини и лагери, 
автомобили со педала, кукли со облека и прибор, 
проекциони кино-апарати, ѕвечки, пиштоли и пуш-
ки за играње), 

— детски и инвалидски колички, 
— уметнички слики и репродукции, 
— останати неспомнати производи на разновид-

на индустрија, за личен конфор, за домаќинства, за 
занает чист го и за други потреби, чадори и чадори 
за сонце, четки за облека и тоалети, четки за заби, 
запалки, прибор за пушење, табакере копчиња, рај-
фершлсси патенти, чешли, шноли, укосници сита, 
решета, четки и метли, молерски прибор, кројачки 
кукли, свеќи, термсшишиња и термофори, плински 
решоа, прибор за ложење, брусеви, погребни венци, 
филателија, метра за мирење и др., 

— семе од пченица и 'рж, 
— семе од пченка, 
— семе од останати жита (јачмен, овес, просо, 

ориз, хелда и друго), 
— останато неспомнато семе од индустриски ра-

стенија и зеленчук (шеќерна репа, коноп, лен, сон-
чоглед, тутун, зеленчук, цвеќе и др.), 

— пресно цвеќе од сите видови и вештачко 
цвеќе, 

— пердуви 
— восок од пчели, 
— сушени црева. 
XVI. Добиток и живина: 
— С Е И Њ И и прасиња, 
— говеда, биволи, јуниња и телиња, 
—• овци, кози, јагниња и јариња, 
— домашна и дива живина, жива од сите видови. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 

1236/68 од 12. XI. 1969 година. (1153) 

Округ:" тот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 132 страна 355, кинга VI е запишано след-
ното: Фирмата на Сервисот за градежни материја-
ли „Караорман" — Скопје, согласно со одлуката на 
работничкиот совет, од одржаната седница на 26. V. 
1970 година, се менува и гласи: Трговско претпри-
јатие „Кара орман" — Скопје. 

Со горецитираната одлука, на работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Караорман" — 
Скопје прецизираната дејност гласи: 

— производи од црна металургија и обоени ме-
тати, 

—• санитарни и инсталациони материјали, 
— електро-инсталациони материјали, расветла и 

технички материјали, 
— метални стоки, 
— стакло и керамички стоки, . 
—• пластични производи и пластични матери-

јали, 
— нафта и нафтени деривати, 
— дрво и производи од дрво, 
— беи, лакови, хемикалии и др. 
— машини, спрема и резервни делови, 
•—• гуми и производи од гуми, 
•—• неметали, 
—• експлозивни и пиротехнички материјали, 
-— огноотпорни материјали, 
—• намештај, опрема, прибор и алат, 
— хартија, 
—• амбалажа, изолациони материјали, дрво за 

огрев и сите други стоки што спаѓаат во градежни 
материјали. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 483 од 26. VI. 1970 година. (1180) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 132, страна 355, книга VI е запитано след-
ното: На досегашните потписници, на Трговското 
претпријатие „Караорман" — Скопје и тоа: Стевче 
Димовски, директор, Јордан Петровиќ, прв заменик 
директор и Зафировски Светозар, им престанува 
правото за потпишување, бидејќи се разрешени од 
должност. 

За нов потписник на Трговското претпријатие 
„Караормап" — Скопје е назначен Ковачев Илија 
Владо, генерален директор, дипломиран економист, 
кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, со новоназначениот 
потписник Гачева Александар Цветанка, шеф на 
сметководството и старите регистри ре ни потписни-
ци и тоа: Трајчев Јован, шеф на послоЕницата, Гра-
дишка Спаса, книгсводител, Ругале Виктор, дирек-
тор на пгзизводно-сметководен сектор, и Вукашин 
Димковски, шеф на пословницата, сметано од 19. 
VI. 1Г70 год. 

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

бр. 512 од 26. VI. 1970 година. (1181) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 711, страна 35, кнрхга Ш е запишано след-
ното: Дејноста на Стоковната куќа за опрема на до-
маќинството „Нов дом" — Скопје, ул. „Борис Кидрич" 
на Претпријатието за внатрешна декорација и на-
мештај ..Нов дом" — Белград, се проширува и со 
обавување на прометот, на големо на сите видови 
намештај (куќен, канцелариски, школски и др.). 

Досегашниот раководител на истата, Андонов-
ски Ап т е ј а Здравко, е разрешен од должност и му 
преставува правото за потпишување. 

Г-ч "ов раководител на истата е назначен Ма-
невски Петар, кој Стоковната куќа за опрема на до-
маќинството „Нов дом" — Скопје, ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето. 

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

бр. 727/68 од 23. I. 1970 година. (1182) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. V. 1970 година, рег. бр. 8/55, книга IV е запишано' 
следното: Се проширува дејноста на Земјоделската 
задруга „Преспа" — е. Љубојно, злите со угости-
телска дејност. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 110/1 од 28. НТ 1967 година на задружниот 
совет, на Земјоделската задруга „Преспа", село Љу-
бојно. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 321/70. (1109) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. V. 1970 година, рег. бр. 20/61, книга П е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Шумско-индус-
триското претпријатие „Преспа" од Ресен, уште со: 

— пиларска преработка — производство на ре-
зана граѓа; 

— производстЕО на амбалажа и 
— производство на паркет. 
Оваа промена е извршена врз основа на одлука-

та бр. 193 од 29. ХП. 1969 година на работничкиот со-
вет на Шумско-ин^стриското претпријатие „Преспа" 
— Ресен и решението бр. 04-2128/1 од 25. V. 1970 го-
дина на Одделението за стопанство при Собранието 
на општината Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
316/70. (1110) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. V. 1970 година, рег. бр. 9/65, книга П е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Водната заед-

ница „Пречанско Езеро" од Ресен, уште со вршење 
на услуги со механизација за свои потреби и потре-
би на трети лица, за подрачјето на општината и вон 
неа. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката 
бр. 02-454 од 20. IV. 1970 година на работничкиот со-
вет на Водната заедница „Пречанско Езеро" — Ре-
сен и решението бр. 04-1922/1 од 15. V. 1970 година 
на пазарниот инспектор на Собранието на општи-
ната Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
302/70. (1111) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. V. 1970 година, рег. бр. 26/66, книга П е запиша-
но следното: Се менува фирмата на Занаетчиското 
услужно купопродажно набавио претпријатие „Вев-
чани" од Вевчани и гласи: Градежно занаетчиско 
трговско претпријатие „Вевчани" — Вевчани — 
скратено ГЗТП „Вевчани" — Вевчани. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлука-
та на работничкиот совет на Занаетчиско услужно 
купо-продажно и набавио претпријатие „Вевчани", 
од Вевчани бр. 251 од 14. П. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 295/70. (1112) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. V. 1970 година, рег. бр. 25/62, книга I е запишано 
следното: Му престанува овластувањето' за потпи-
шување на Светиев Цане, на Угостителското прет-
пријатие „Македонија" од Битола. 

Се овластуваат Ивановски Филип, покрај досе-
гашните Таки Христовски и Паско Паско, да го 
потпишуваат претпријатието. Обавезни се два пот-
писа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 299/70. (1113) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 276, книга VI е запишано след-
ното: Шумското стопанство — Куманово се присо-
единува кон Претпријатието за дрвна индустрија 
„Треска" — Скопје, со одлуката бр. 121/1 на работ-
ничкиот совет, на Шумското стопанство — Кума-
ново, донесена по пат на референдум на 16. П. 1970 
година, и одлуката на Централниот работнички со-
вет на Претпријатието за дрвна индустрија „Тре-
ска" — Скопје, од 28. П. 1970 година. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 246, страна 873, книга I Шум-
ското стопанство — Куманово поради присоедину-
вање кон Претпријатието за дрвна индустрија „Тре-
ска" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 174 од 5. VI. 1970 година. (ИЗО) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 3, страна 307, книга I е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Слаткарското прет-
пријатие „Вардар" — Кичево, Јордан М. Лазески, 
директор, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на Слаткарското претпријатие 
„Вардар" — Кичево е назначен Јованоски Василко, 
кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со но-
воназначениот потписник Николоски Лазо, ш е ф на 
сметководството, сметано од 5. XI. 1969 година. 

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

бр. 1005/69 од И. VI. 1970 година. (1131) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 325, книга VI е запишано след-
ното: Самостојната организација на здружен труд 
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Деловница VI „Елеврометал" — Скопје, ул. „Стив 
Наумов" бр. 60 на Трговското претпријатие за про-
мет со универзални стоки на големо и мало „Интер-
премет" — Скопје, се здобива со статус на правно 
лице. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1187/69 од 5. VI. 1&70 година. (1133) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 68, страна 323, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот потписник на „Радио бран" — 
претпријатие за електроника и електромеханика и 
трговија, на големо и мало, со мешана стока — Ско-
пје, Шопов* Христо, шеф на сметководството, е раз-
решен од должност и му престанува правото за пот-
пишување. 

За нов потписник на споменатото претпријатие 
е назначен Аврамовска Симо, директор на стопан-
ско-сметководната служба, кој претпријатието ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, со старите регистрирани 
потписници и тоа: Ставревски В. Борче, директор, 
и Секуловски Тихомир, технички директор, смета-
но ОД 1. IV. 1870 година. 

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

бр. 262 од 3. VI. 1970 година. (1134) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 325, книга VI е запишано след-
ното: Деловницата V во Скопје, ул. „Стив Наумов" 
бр. 60, на Трговското претпријатие за промет со уни-
верзални стоки, на големо и мало „Интерпромет" — 
Скопје, се присоединува кон Деловницата VI во 
Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет 
од одржаната седница на 8. ХП. 1969 година бр. 118 
од 30. ХП. 1969 година на „Интерпромет" — Скопје. 

Со присоединување^) на Деловницата V, во 
Скопје, кон Деловницата VI во Скопје и двете на 
„Интерпромет" — Скопје, Деловницата V се брише 
од регистарот на претпријатијата и дуќаните, од 
рег. бр. 171, страна 571, книга IV. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 453 од 5. VI. 1970 година. (1135) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 440, страна 1206, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Трговска-
та агенција за услуги во стоковниот промет „Про-
грес" — Скопје, се проширува со нова дејност и тоа: 

1. Доведување во врска со комитетите (меше-
тарење) за заклучување на договори и за удружу-
вање на средства, односно деловна техничка сора-
ботка, односно стоковниот промет. 

2. Давање информации а за заклучување на до-
говори за удружување на средства, деловна технич-
ка соработка а за обезбедување па стоко® промет 
и производство. 

3. Посредување (мешетарење) односно доведува-
ње во врска на комитетите во прометот со недви-
жнини и други права. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 235 од 8. VI. 1970 година. (1138) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1157, страна 327, книга VI е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Работната ор-
ганизација за универзална трговија на големо и ма-
ло „Младост" — Скопје, и тоа: Гиевски Ванчо, в. д. 
директор и Георгиевски Илија Даме, им престанува 
правото за потпишување, бидејќи се разрешени од 
должност. 

За нови потписници на работната организација 
се назначени: Гиевски Ефрем Ванчо, генерален ди-
ректор, Георгиевски Петар Иванчо, комерцијален 

директор, Станоевски Тодор Ѓорѓи, финансиски ди-
ректор, и Митушев Илија Лазар, шеф на сметко-
водството, кои претпријатието ќе го потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат, во границите на ов-
ластувањето, сметано од 4. VI. 1970 година. 

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

бр. 474 од И. VI. 1970 година. (1139) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 318, книга VI е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Филијалата во 
Тетово, на Работната организација „Жито Македо-
нија" — прехранбен комбинат — Скопје, Ристовски 
Методија, директор, му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од дол^жносѓг., 

За директор на Филијалата во Тетово, на Ра-
ботната организација „Жито Македонија" — Пре-
хранбен комбинат — Скопје е назначен Симевски 
Стојан Александар, кој истата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, со старите регистрирани потписници: Ва-
соски Драшко, шеф на сметководството, и Никола 
Костовски, ш,еф на комерцијалното одделение, сме-
тано од 12. V. 1970 година. 

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

бр. 396 од 21. V. 1970 година. ' (1141) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 883, страна 113, книга IV е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Градежната за-
наетчиска работна организација „26 јули" — Скопје, 
Дамовски Лазо, му престанува правото за потпи-
шување, бидејќи е разрешен од должност!. 

За в. д. директор на Градежната занаетчиска 
работна организација „26 јули" — Скопје е назначен 
'Доновски Јане, кој ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, смета-
но од 23. IV. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје; Фи. 
бр. 332 од 15. VI. 1970 година. (1149) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1261, страна 345, книга VI е запишано след-
ното: Кон Земјоделско-задружниот комбинат „Аг-
рар" — Скопје се присоединува Земјоделската за-
друга „Моша Пијаде", село Сингелиќ, СКОПСКО, со-
гласно со заклучокот за спроведената одлука, до-
несена на референдумот на Земјоделско-задружниот 
комбинат „Аграр" — Бутел — Скопје, од одржаната 
седница на 5. Ш. 1970 година и заклучокот за спро-
ведената одлука донесена, на референдумот на Зе-
мјоделската задруга „Моша Пијаде" — село Синге-
лиќ, од одржаната седница на 27. П. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 360 од 22. VI. 1970 година. (1151) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1015, страна 29, книга V, и рег. бр. 1016, 
страна 33, книга V е запишано следното: Се бришат 
од регистарот на претпријатијата и дуќаните Про-
давницата за намештај П — Скопје, на ул. „106" бр. 
88 и Продавницата за намештај во Скопје, кеј „13 
Ноември" бб, согласно со одлуката на работничкиот 
совет, од одржаната седница, на 31. VП. 1969 годи-
на продавниците се на Дрвно-индустрискиот комби-
нат „Стјепан Секулиќ" — Нова Горица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 805/69 од 29. V. 1970 година. (1069) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1285, страна 51, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
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дуќаните Претставништвото во Скопје, ул. „Рома-
нија" бр. 5, на Индустрискиот комбинат „Бечеј" 
од Бечеј, согласно со одлуката на работничкиот со-
вет, од одржаната седница на 29. IV. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, 
бр. 394 од 29. V. 1970 година. * (1071) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 908, страна 312, книга VI е запишано след-
ното: На досегашниот в. д. директор Димче Дими-
тровски, му престанува правото за потпишување, на 
Деловното здружение „Градба — проект" — Ско-
пје, бидејќи е разрешен од должност. 

За в. д. директор на Деловното здружение 
„Градба — проект" —• Скопје е назначен Перо Ја-
невски, директор на работната организација „29 Но-
ември" — Скопје која е член на здружението, со 
право да го потпишува, задолжува и раздолжува, 
Здружението во границите на овластувањето и тоа 
од 1. Ш. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
452 од 29 V. 1970 година. (1073) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претури ј ати јата и дуќаните, 
рег. бр. 104, страна 437, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот в. д управител Мито Серафи-
мово™ е разрешен од должност со што му преста-
нува правото на потписник на фирмата. 

За в. д. управител на Земјоделската задруга 
„Младост" село Теарце — Тетовско е назначен Крс-
те Анчевски кој задругата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 229 од 29. V. 1970 година. (1076) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 909, страна 295, книга IV е запишано след-
ното: Занаетчиското претпријатие „Солидарност" — 
Скопје се преселува од ул. „145" бр. 30 — Скопје, 
на ул. „710" бр. 1 — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 233/69 од 3. VI. 1970 година. (1082) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. V. 1970 година, рег. бр. 114/55, книга Ш е запи-
шано следното: Трговското претпријатие на голе-
мо и мало „Витамин" од Охрид, се присоединува 
кон Трговското претпријатие на големо и мало „Ох-
ридски магазин" од Охрид. 

Трговското претпријатие на големо и мало „Ви-
тамин" од Охрид престана со својата работа и се 
брише од регистарот на стопанските организации 
што го води овој суд, поради присоединување кон 
Трговското претпријатие на големо и мало „Охрид-
ски магазин" од Охрид. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 117 од 30. III. 1970 година на Трговското 
Претпријатие „Витамин" од Охрид и одлуката бр. 
02-857/1 од 31. Ш. 1070 година на работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Охридски магазин4' 
од Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
206/70. - (1100) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
0. Ш, 1870 година, рег. бр. 5/68, книга П е запишано 
следното: Му престанува овластувањето за потпи-
шување на Матијевић Трипко', раководител на Тех-
ничкиот сервис — Охрид — Електронска индустри-
ја — Ниш. За раководител е поставен Марковски 
Косте Ѓорѓи, кој е овластен да го потпишува тех-
ничкиот сервис во Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
95/70. (823) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 296, страна 1177, книга I е запишано след-
ното: Продавницата број 10 во Тетово, на ул. „Стра-
шо Пинџур" бр. 9, на Конфекциското претпријатие 
„Иднина" — Битола, се преселува во Тетово, од ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 9 на ул. „Страшо Пинџур" 
бр. 77, во Тетово. 

Досегашниот раководител на споменатата про-
давница Виктор Кадевски е разрешен од должност 
и за раководител на истата е назначен Махмуди 
Алдулкадри. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 178/68 од 27. V, 1970 година. (1075) 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

Одлука за содржината на Контниот план, 
билансот на состојбата, билансот на ус-
пехот, пробниот биланс и образецот за 
деловниот резултат во текот на годината 
за работните организации од општестве-
ните дејности — — — — — — — 561 
Одлука за потврдување на Одлуката за 
изменување и дополнување на Статутот 
на Земјоделско-шумарскиот факултет во 
Скопје _ _ _ — — — — — — 570 
Одлука за потврдување на Одлуката за 
основање нови катедри на Економскиот 
факултет — Скопје — — — — — — 570 
Одлука за потврдување на Одлуката за 
изменување и дополнување на Статутот 
на Технолошко-металуршкиот факултет 
во Скопје — — — — — — — — 570 
Одлука за потврдување Одлуката за ос-
новање Одделение за научноистражувач-
ка работа на Економскиот факултет — 
.Скопје _ — — _ _ _ — _ — — 570 
'Одлука за определување денот кога пре-
стануваат да работат Заводот за физичка 
култура и Републичката комисија за фи-
зичка култура, како и денот кога започ-
нува да работи Комитетот за физичка 
култура — — — — — — — — — 571 
'Одлука за намената на преостанатиот дел 
од ^распределените средства за санира-
ње и изградба на нестопански објекти 571 
Програма за имунизација на населението 
против заразните болести во 1971 година 571 
Извештај на Републичката изборна ко-
мисија за резултатот од дополнителниот 
избор на пратеник на Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ во Изборната 
единица Ресен — — — — — — — 572 
Одлука за спроведување на задолжител-
ното здравствено реосигурување на земјо-
делците — — •— — — — — — — 573 
Тарифа за премијата за задолжително 
здравствено реосигурување на земјодел-
ците за 1971 година — — — — — — 573 
Одлука за утврдување на финансискиот 
план на Фондот за задолжително здрав-
ствено реосигурување на земјоделците за 
1971 година — — — — — — — — 574 
Договор за спроведување на социјалното 
осигурување на артистите — — — — 574 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај 
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