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З А К О Н 

ЗА ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 
И ДРУГИ ОПШТИ ОПАСНОСТИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заштитата на животот и здравјето на луѓето 

како и заштита на општествениот имот и имотот 
на граѓаните (материјалните добра) во случај на 
елементарни непогоди и други општи опасности 
(заштита од елементарни непогоди и други општи 
опасности), се врши според одредбите на овој за-
кон, доколку со други прописи не е поинаку опре-
делено. 

Член 2 
Како елементарни непогоди и други општи 

опасности во смисла на овој закон се сметаат: при-
родните катастрофи (земјотреси, поплави, лизгање 
на земјиште, снежни лавини и наноси, луњи и 
друго) како и епидемиите, пожарите, рударските и 
сообраќајните несреќи, експлозиите на запални и 
други експлозивни материјали и другите несреќи 
кои можат да го загрозат животот и здравјето на 
луѓето, или имотот во поголем обем. 

Член 3 
Заштитата од елементарни непогоди други 

општи опасности се состои од превентивни мерки 
и мерки за отстранување на настанатите после-
дици. 

Превентивните мерки се состојат од мерки со 
кои се спречуваат или ублажуваат елементарни 
непогоди и другите општи опасности (мерки за из-
градба на трусни подрачја, изградба на одбранбени 

насипи, регулирање на водотеците, пошумување на 
голините, организирање на систем за извидување, 
известување и давање знак за тревога, воведување 
на дежурство и други мерки за отстранување на 
последиците). 

Мерките за отстранување на настанатите по-
следици се состојат од мерки за непосредна помош 
во отстранувањето и ублажувањето нд непосред-
ните последици од елементарните непогоди и дру-
гите општи опасности (медицинска и ветеринарска 
помош, асанација на теренот, расчистување на ур-
натините и спасување од урнатини, заштита од ру-
шење, поплави, пожари и експлозии, евакуација, 
процена на штетата и други мерки за отстранува-
ње на последиците). 

Член 4 
Заштитата од елементарни непогоди и други 

општи опасности е право и должност на Републи-
ката, општините, организациите на здружен труд 
и другите организации и граѓаните. 

Републиката, општините, организациите на 
здружен труд и другите организации ја организи-
раат и спроведуваат заштитата од елементарни не-
погоди и други општи опасности и се одговорни за 
организирањето и спроведувањето на оваа заштита. 

Член 5 
Републиката, општините, организациите на 

здружен труд и другите организации и граѓаните 
се должни меѓусебно да соработуваат, да се пома-
гаат и заедно да учествуваат во заштитата од еле-
ментарни непогоди и други општи опасности. 

II. ДОЛЖНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД И ДРУГИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ЗДРУЖЕНИЈА, ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ГРАЃА-
НИТЕ ВО ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПО-

ГОДИ И ДРУГИ ОПШТИ ОПАСНОСТИ 

1. Заеднички должности 

Член 6 
Организациите на здружен труд и другите ор-

ганизации, државните органи и граѓаните се долж-
ни на надлежните органи на Републиката односно 
општините да им даваат на употреба превозни 
средства заедно со соодветна работна сила, градеж-
ни средства, запрежен и товарен добиток, прибор 
и алат, згради, земјиште и други средства потреб-
ни во врска со заштитата од елементарни непогоди 
и други општи опасности. 

Надлежните органи на Републиката односно 
општините, средствата од претходниот став се 
должни да им ги вратат на организациите на здру-
жен труд и другите организации и граѓаните вед-
наш по спречувањето на опасностите и отстранува-
њето на непосредните последици од елементарни 
непогоди и други општи опасности. 

Член 7 

Организациите на здружен труд и другите ор-
ганизации, државните органи и граѓаните, корис-
ници односно сопственици на недвижни имоти, во 
случај на елементарни непогоди и други општи 
опасности, се должни да дозволат на имотот да се 
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преземат сите технички и други мерки, што ќе ги 
нареди надлежниот орган на Републиката односно 
општината, како што се: евакуација, делумно или 
потполно рушење на објекти, сечење на стебла, 
отстранување на материјали и други слични мерки. 

Член 8 
Организациите на здружен труд и другите ор-

ганизации и државните органи корисници на јав-
ни згради (училишта, хотели, летувалишта, за-
дружни и други домови и други погодни објекти) 
како и граѓаните сопственици односно корисници 
на станбени, деловни и други простории погодни 
за сместување, се должни да ги примаат граѓаните 
загрозени од елементарни непогоди и други општи 
опасности, на привремен престој до колку тоа го 
нареди надлежниот орган на општината односно 
Републиката. 

Времето на траењето на привремениот престој 
од претходниот став го определува надлежниот 
орган на Републиката односно општината, со тоа 
што тој рок не може да биде подолг од 3 месеци 
од денот на престанувањето на елементарната не-
погода или друга општа опасност. 

Во исклучително тешки ситуации, надлежниот 
орган на Републиката односно општината, рокот 
предвиден во претходниот став, може да го про-
должи најмногу уште за 3 месеци. 

Член 9 
Организациите на здружен труд и другите ор-

ганизации, државните органи и граѓаните што 
имаат залихи на храна, медицинска опрема и ле-
кови, облека, обувки и други материјали неопход-
ни за укажување на помош на загрозеното насе-
ление од елементарни непогоди и други општи 
опасности, се должни на надлежниот орган на Ре-
публиката односно општината да ја стават на рас-
полагање до колку тој тоа ќе го нареди. 

Член 10 
Организациите на здружен труд и другите ор-

ганизации, државните органи, граѓаните и матери-
јалните добра можат да бидат евакуирани од за-
грозените подрачја од елементарната непогода или 
друга општа опасност. 

Наредбата за евакуација од претходниот став 
ја издава надлежниот орган на општината односно 
Републиката. 

2. Посебни должности на организациите на здружен 
труд и другите организации и државните органи 

Член 11 
Организациите на здружен труд и другите ор-

ганизации и државните органи, заради остварува-
ње на задачите во врска со заштитата од елемен-
тарни непогоди и други општи опасности, се долж-
ни да преземаат мерки за самозаштита на живо-
тот и здравјето на луѓето и материјалните добра 
и да ги извршуваат задачите и да ги спроведзнваат 
мерките за заштита од елементарни непогоди и 
други општи опасности, што ќе ги нареди надлеж-
ниот орган на Републиката односно општината. 

Член 12 
Организациите на здружен труд и другите ор-

ганизации и државните органи корисници на ра-
дио, телефонски, телеграфски и други врски, во 
случај на елементарни непогоди и други општи 
опасности се должни да овозможат приоритетно 
користење на врските од страна на надлежните 
органи на Републиката односно општината, заради 
благовремено известување за настаните и извршу-
вање на други задачи во врска со заштитата од 
елементарните непогоди и други општи опасности. 

Член 13 
Организациите на здружен труд и другите ор-

ганизации и државните органи, кои во рамките на 
своите задачи вршат извидување на појавите и 
причините што можат да предизвикаат елементарни 

непогоди и други општи опасности (здравството, 
хидрометеоролошката и сеизмолошката служба, 
службата за противпожарна заштита, електросто-
панството, водостопанството, ПТТ и др.) се должни, 
во случај на опасност од елементарни непогоди и 
други општи опасности, за тоа веднаш да го из-
вестат надлежниот орган на Републиката односно 
општината. 

Член 11 
Организациите на здружен труд и другите ор-

ганизации и државните органи во рок од една го-
дина донесуваат план за заштита од елементарни 
непогоди и други општи опасности (план за зашти-
та), со кој се утврдуваат мерките, задачите и по-
стапката за заштита од елементарни непогоди и 
други општи опасности. 

Плановите за заштита на организациите на 
здружен труд и другите организации и државните 
органи се усогласуваат со општинскиот план за 
заштита од елементарни непогоди и други општи 
опасности. 

Организациите на здружен труд и другите ор-
ганизации и државните органи се должни своите 
работршци да ги запознаат со мерките, задачите и 
постапката утврдени со плановите за заштита и да 
обезбедат нивно учество во заштитата од елемен-
тарни непогоди и други општи опасности. 

Член 15 
Општествено-политичките и другите опште-

ствени организации, согласно со карактерот на 
нивните задачи, учествуваат во општите напори за 
заштита од елементарни непогоди и други општи 
опасности. 

Општествено-политичките и другите опште-
ствени организации ја покренуваат активноста и 
ги мобилизираат граѓаните за што поуспешна за-
штита од елементарни непогоди и други општи 
опасности. 

3. Посебни должности на граѓаните 

"Член 1(5 

Граѓаните се должни да учествуваат во зашти-
тата на животот и здравјето на луѓето и матери-
јалните добра во случај на елементарни непогоди, 
и други општи опасности, да се одзиваат на пока-
ната и да постапуваат по наредбите и упатствата 
на надлежните органи на Републиката односно 
општината. 

Член 37 
На обврската за учество во заштитата од еле-

ментарни непогоди и други општи опасности под-
лежат сите граѓани од навршени 16 до навршени 
65 години од животот. 

На обврската од претходниот став на овој член 
не подлежат: 

1. Бремените жени и жените што имаат деца 
помлади од 7 години; 

2. Лицата кои поради болест или други оправ-
дани причини не се способни да учествуваат во 
заштитата од елементарни непогоди и други општи 
опасности. 

Способноста за учество во заштитата од елемен-
тарни непогоди и други општи опасности се утвр-
дува според одредбите на прописите за утврдува-
ње способноста на граѓаните за вршење на трудо-
вата обврска и за извршување на трудовата об-
врска спрема народната одбрана. 

Член 18 
Секој граѓанин кој забележал дека се закану-

ва непосредна опасност од елементарни непогоди 
и други општи опасности или дека таква опасност 
настанала, должен е за тоа веднаш да го извести 
надлежниот орган на општината или најблиската 
станица на милицијата. Притоа граѓанинот има 
право да ги користи сите превозни средства и сред-
ствата за врски. 
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III. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОПШТИНАТА 
ВО ЗАШТИТАТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

И ДРУГИ ОПШТИ ОПАСНОСТИ 

Член 19 
Општината ја организира заштитата од елемен-

тарни непогоди и други општи опасности на своето 
подрачје, ги определува непосредните задачи на 
месните заедници, организации на здружениот труд 
и други организации во спречувањето и неодлож-
ното отстранување на непосредните опасности; ги 
следи, координира, усогласува и насочува подготов-
ките и акциите за заштита од елементарни непо-
годи и други општи опасности, наредува учество 
на граѓаните, организациите на здружен труд и 
другите организации и раководи со акциите за за-
штита на животот и здравјето на луѓето и мате-
ријалните добра. 

Член 20 
Општината донесува план за заштита од еле-

ментарни непогоди и други општи опасности (план 
за заштита). 

Со планот за заштита се утврдуваат мерките, 
задачите и постапката за заштита од елементарни 
непогоди и други општи опасности на подрачјето 
на општината. 

Планот за заштита го донесува општинското 
собрание на седница. 

Член 21 
Непосредното организирање и раководење со ак-

циите за заштита од елементарни непогоди и други 
општи опасности и координирање и усогласување 
работата на органите, организациите на здружен 
труд и другите организации во елементарните не-
погоди и други општи опасности го врши општин-
скиот штаб за цивилна заштита. 

Член 22 
Претседателот на општинското собрание, ако 

се заканува или настанала елементарна непогода 
или друга општа опасност која го загрозува по-
широкото подрачје на територијата на општината, 
има право да нареди мобилизација на граѓаните, 
единиците и службите на територијалната одбрана, 
единиците на цивилната заштита и материјалните 
добра. 

Претседателот на општинското собрание на на-
редната седница на Собранието му поднесува из-
вештај за мобилизацијата и за другите преземени 
мерки за заштита. 

IV. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА РЕПУБЛИКАТА 
ВО ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

И ДРУГИ ОПШТИ ОПАСНОСТИ 

Член 23 
Републиката непосредно ја организира зашти-

тата од елементарни непогоди и други општи опас-
ности со кои се загрозени животот и здравјето на 
луѓето и материјалните добра во поголем обем во 
Републиката, ако општините не се во состојба ор-
ганизирано и успешно да преземаат непосредни 
мерки. 

Во случаите од претходниот став Републиката 
ги координира и насочува мерките за заштита од 
елементарни непогоди, и други општи опасности и 
наредува учество на граѓаните, работните и други 
организации во заштитата и спасувањето на живо-
тот и здравјето на луѓето и материјалните добра. 

Член 24 
Заштитата од елементарни непогоди и други 

општи опасности од надлежноста на Републиката 
ја организира, координира, усогласува и насочува 
Извршниот совет. 

Извршниот совет ги утврдува основите на пла-
новите за заштита од елементарни непогоди и дру-
ги општи опасности. 

Извршниот совет утврдува единствена методо-
логија за процена на штетата од елементарни не-
погоди и други општи опасности. 

Член 25 
Претседателот на Извршниот совет може да 

нареди мобилизација на граѓаните, единиците и 
службите на територијалната одбрана, единиците 
на цивилната заштита и материјалните добра во 
случај на елементарни непогоди и други општи 
опасности кога Републиката ја организира зашти-
тата од елементарни непогоди и други општи опас-
ности. 

Претседателот на Извршниот совет поднесува 
извештај за мобилизацијата и за другите презе-
мени мерки за заштита на наредната седница на 
Извршниот совет. 

Член 26 
Републичкиот штаб за цивилна заштита, по-

кра ј работите предвидени со Законот за органи-
зацијата и подготовките на народната одбрана, во 
однос на заштитата од елементарни непогоди и 
други општи опасности од надлежност на Репуб-
ликата, ги врши и следните работи: 

1. го следи спроведувањето на мерките за заш-
тита од елементарни непогоди и други општи опас-
ности во општините; 

2. ја координира и усогласува работата на оп-
штинските штабови за цивилна заштита; 

3. го известува населението за елементарните 
непогоди и другите општи опасности преку цен-
тарот за изведување, известување и за давање 
знак за тревога, телевизијата, печатот и другите 
средства за информирање; 

4. го организира и усогласува примањето и рас-
пределбата на помошта за заштита од елементарни 
непогоди и други општи опасности; 

5. соработува со Штабовите за цивилна зашти-
та од другите републики како и со соодветните 
воени органи; 

6. на Извршниот совет му дава "мислење и пред-
лози за преземање на мерки за заштита од еле-
ментарни непогоди и други општи опасности. 

V. ПРОЦЕНА И УТВРДУВАЊЕ НА ШТЕТАТА 

Член 27 
Процена и утврдување на штетата од елемен-

тарни непогоди и други општи опасности вршат 
комисиите што ги формираат: Републиката, опш-
тините, организациите на здружен труд и дру-
гите организации. 

Член 28 
Комисијата за процена и утврдување на ште-

тата од елементарни непогоди и други општи опас-
ности, што ја формира Извршниот совет, врши 
процена и утврдување на штетата од елементарни 
непогоди и други општи опасности кога Републи-
ката ја организира заштитата од елементарни не-
погоди и други општи опасности (чл. 23 од овој 
закон. 

Член 29 
При процената и утврдувањето на штетата од 

елементарните непогоди и други општи опасности 
се земаат предвид: обемен на стварната штета на 
објектите (градежни објекти, машини, опрема, по-
севи и ел.) настанати како непосредна последица 
од елементарните непогоди и другите општи опас-
ности; обемот на штетата што настанала поради 
прекинување на производството, услугите и дру-
гите стопански или нестопански дејности; и обе-
мот на трошоците за отстранување на непосредните 
последици. 

Освен утврдувањето на штетата според крите-
риумите од претходниот став, комисијата го утвр-
дува и извршениот обем на осигурувањето според 
општите и посебните правила на осигурувањето. 

Основица за процена на штетата од елементар-
ни непогоди и други општи опасности е вред-
носта на објектот непосредно пред настанувањето 
на елементарната непогода и неговата висина се 
определува според пазаришната вредност во мес-
тото каде што е објектот уништен или оштетен, 
намалена за износот на амортизацијата. 
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Член 30 
За ублажување на последиците од елементар-

ни непогоди и други општи опасности, Собранието 
на СРМ може да распише заем за обезбедување 
на финансиски средства за обновување на настра-
д а ш е подрачје; да им одобри наменски кредити 
на граѓаните, организациите на здружениот труд 
и другите организации и да пропише ослободува-
ње на граѓаните, организациите на здружениот 
труд и другите организации од одредени фискал-
ни обврски спрема Републиката и општините. 

VI. Н А Д О М Е С Т О К 

Член 31 
На организациите на здружен труд и другите 

организации, државните органи и граѓаните им 
припаѓа надоместок за користење на средствата 
земени на употреба во врска со заштитата од еле-
ментарни непогоди и други општи опасности, како 
и за штетата нанесена при употребата на сред-
ствата за оваа заштита. 

Надоместокот на штетата од став 1 на овој 
член, до колку штетата не настанала поради до-
трај аност на средствата или по вина на сопствени-
кот односно корисникот, се утврдува договорно ме-
ѓу оштетениот и надлежниот орган на Републиката, 
односно општината, кој наредил употреба на сред-
ствата и преземање на мерки за заштита од еле-
ментарни непогоди и други општи опасности. Ако 
висината на штетата не се утврди договорно, неј-
зината висина ја утврдува судот. 

Организациите на здружен труд и другите ор-
ганизации, граѓаните и органите што учествувале 
во заштитата од елементарни непогоди и други 
општи опасности, имаат право на надоместок на 
штетата според овој член ако барањето до над-
лежниот орган на општината го достават во рок од 
6 месеци од денот на престанувањето на нивното 
учество во таа заштита. 

Член 32 
Надоместокот предвиден во член 31 од овој за-

кон се исплатува на товар на Републиката однос-
но општината чиј орган ја наредил употребата на 
средствата и преземањето на мерките за заштита 
од елементарни непогоди и други општи опасности. 

Републиката односно општината има право да 
бара од работната и друга организација да и го 
плати надоместокот од став 1 на овој член, ако 
употребата на средствата е наредена во корист на 
организацијата на здружен труд или друга орга-
низација. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 33 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок организација на здружен труд или 
друга организација ако во случај на елементарни 
непогоди и други општи опасности не ги спрове-
де мерките и не ги изврши задачите утврдени со 
овој закон или другите мерки и задачи што ќе ги 
нареди надлежниот орган на општината односно 
Републиката (член 11). 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 500 динари и одговор-
ното лице во организацијата на здружениот труд 
и другата организација. 

Член 34 
Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 

за прекршок организација на здружен труд и дру-
га организаци ј а: 

1. ако на овластениот орган на општината од-
носно Републиката не му ги стави на располага-
ње средствата потребни за заштита од елемен-
тарни непогоди и други општи опасности (член 6); 

2. ако во случај на елементарни непогоди и 
други општи опасности не дозволи на недвижниот 
имот да се преземат технички и други мерки што 
ќе ги определи надлежниот орган на општината 
односно Републиката (член 7); 

3. ако на привремен престој не го прими за-
грозеното население (член 8); 

4. ако не обезбеди приоритет во користењето 
на врските во случај на елементарни непогоди и 
други општи опасности (член 12); 

5. ако не го известат надлежниот орган на оп-
штината односно Републиката во случај на опас-
ност од елементарни непогоди и други општи опас-
ности (член 13 и член 18). 

За" прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна до 500 динари и одговор-
ното лице на организацијата на здружениот труд 
и на друга организација. 

За прекршок од точка. 1, 2, 3 и 5 на овој член, 
со парична казна до 500 динари ќе се казни и 
граѓанин. 

Член 35 
Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни 

за прекршок организацијата на здружен труд и 
друга организациј а: 

ако во определениот рок не го донесе планот 
за заштита од елементарни непогоди и други -оп-
шти опасности или не го усогласи со планот на 
општината (член 38 и член 14 став 2). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна до 500 динари и одговорното 
лице во работната и друга организација. 

Член 36 
Со парична казна до 500 динари ќе се казни 

граѓанин кој без оправдани причини не ќе поста-
пи по наредбите и упатствата или не се одзове 
на поканата на надлежниот орган на општината 
односно Републиката (член 16). 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 37 
Управните и стручните работи во врска со 

спроведувањето на одредбите на овој закон ги 
врши Републичкиот секретаријат за народна од-
брана. 

Член 38 
Организациите на здружен труд и другите ор-

ганизации и општините, плановите за заштита се 
должни да ги изработат во рок од една година 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 39 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1. Законот за задолжително учество на граѓа-

ните во отстранувањето на општите опасности 
(„Службен весник на НРМ", број 14/56 и „Служ-
бен весник на СРМ", број 16/65), и 

2. Одлуката за образување на републички штаб 
за заштита од елементарни непогоди и други оп-
штоопасни настани („Службен весник на СРМ", 
бр. 41/69). 

Член 40 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 
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24. 3. За Ш цензусна група: 

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

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ОП-

ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за финансирање на опре-
делени форми на општествена заштита на децата, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 15 февруари 1972 го-
дина, и на седницата на Социјално-здравствениот 
собор, одржана на 14 февруари 1972 година. 

Број 03-475 
15 февруари 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ 
Никола Милчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ФОР-
МИ НА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Член 1 

Во Законот за финансирање определени фор-
ми на општествена заштита на децата („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/68, 3/70 и 32/70) во член 20: 
став 3 зборовите: „при Републичкиот завод за 
социјално осигурување" се заменуваат со зборо-
вите: „на заедницата на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија". 

Член 2 
Во член 29, став 1, точка 1 бројот „400" се за-

менува со бројот „450"; во точка 2 бројот „НО" се 
заменува со бројот „125" и во точка 3 бројот „120" 
се заменува со бројот „135". 

Член 3 
Во член 37 точка 1 бројот „ЗОО" се заменува 

со бројот „350", во точка 2 броевите „300,01 до 
350" се заменуваат со броевите: „350,01 до 400" и 
во точка 3 броевите „350,01 до 400" се заменуваат 
со броевите: „400,01—450". 

Член 4 
Член 38 се менува и гласи: 
„Додатокот на децата на корисниците изне-

сува: 

1. За I цензусна група: 

— за првото дете 76,00 динари месечно 
— за второто дете 69,00 динари месечно 
— за третото дете 57,00 динари месечно 
— за четвртото дете 50,00 динари месечно 
— за секое натамошно 

дете 40,00 динари месечно 

2. За II цензусна група: 

— за првото дете 
— за второто дете' 
— за третото дете 
— за четвртото дете 
— за секое натамошно 

дете 

— за првото дете 
— за второто дете 
— за третото дете 
— за четвртото дете 
— за секое натамошно 
дете 

30,00 динари месечно 
28,00 динари месечно 
23,00 динари месечно 
20,00 динари месечно 

16,00 динари месечно" 

Член 5 
Во член 39, став 2 зборовите „решава комунал-

ниот завод за социјално осигурување односно не-
говата филијала, ако тој ја овласти", се заменуваат 
со зборовите: „решаваат заедниците за здравствено 
односно заедниците за пензиско и инвалидско оси-
гурување". Во став 4 на истиот член зборовите 
„Републичкиот завод за социјално осигурување 
(Републички завод)", се заменуваат со зборовите: 
„Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија11. 

Член 6 
Во член 40, став 1 зборовите: „Републичкиот 

завод врши", се бришат; зборот „ревизија" се за-
менува со зборот „ревизијата", а меѓу зборовите 
„деца" и „во" се додаваат зборовите „се врши". 

Член 7 
Во член 41 ставот 1 се менува и гласи: „Во 

вршењето на ревизијата на првостепеното решение 
може да се даде согласност тоа да се измени, по-
ништи односно укине". 

Член 8 
Членот 42 се менува и гласи: „Решението до-

несено во втор степен, како и решението донесено 
при вршењето на ревизија во согласност со одред-
бите на овој закон, ако со него се изменува прво-
степеното решение, има својство на управен акт 
против кој може да се покрене управен спор. 

Решението со кое е остварено правото на до-
даток на деца во тековната година, има важност 
до 31 март наредната година". 

Член 9 
Во член 77 од Законот зборовите: „Републич-

киот завод" се заменуваат со зборовите: „Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија". 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а одредбите 
на член 2, 3 и 4 ќе се применуваат од 1 јануари 
1972 година. 

53,00 динари месечно 
48,00 динари месечно 
40,00 динари месечно 
35,00 динари месечно 

28,00 динари месечно 

25. 
Врз основа на точка 1 од Уставниот амандман 

ХХХП на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 15 февруари 1972 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 14 
февруари 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА 
НА СПОГОДБА ЗА ЗАЕМ МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА 
И РАЗВОЈ 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија се согласува Сојузната скупштина да ја 
ратификува спогодбата за заем, потпишана во јуни 
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1971 година, меѓу Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија и Меѓународната банка за об-
нова и развој за кредитирање на Хидромелиора-
тивниот систем „Ибар—Лепенец" во износ од 45 
милиони долари. 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службениот весник 
на СР Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-471 
16 февруари 1972 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, е. р. 

26. 

Врз основа на член 123 став 1 точка 19 и член 
218 став 3 од Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, а во врска со Уставниот аманд-
ман VI точка 1 став 3 алинеа 7 на Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 15 ф е -
вруари 1972 година и на седницата на Соборот на 
општините, одржана на 14 февруари 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА СЕКРЕ-
ТАР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Се разрешува Мире Доновски од должноста 
секретар на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, поради заминување на нова долж-
ност. 

Разрешувањето од должноста се смета од 29 
декември 1971 година. 

II. Се именува Никола Бакулевски за секре-
тар на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

III. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-524 
16 февруари 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

27. 

Врз основа на член 19 од Законот за судовите 
од општа надлежност („Службен весник на СРМ" 
бр. 42/65), Собранието на СРМ, на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 15. II. 1972 го-
дина, и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 14. II. 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И 
ЕДЕН СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД 

ВО СКОПЈЕ 

I. Се разрешува претседателот на Окружниот 
суд во Скопје Димитар Стојчев, поради заминува-
ње на нова должност. 

II. Се разрешува судијата на Окружниот суд 
во Скопје Михаил Поленак, по негово барање. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службениот весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-469 
16 февруари 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

28. 

Врз основа на член 11 став 1 од Законот за из -
бор на пратеници на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија („Службен весник на СРМг' 
бр. 4/69), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗ-
БОРИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ 

НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на пратеник на Соборот на општините на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија во Изборната единица општина Куманово. 

2. Изборите ќе се одржат на 28 април 1972 
година. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а про-
пишаните рокови за вршење на изборните дејстви-
ја ќе течат од 1 март 1972 година. 

Бр. 07-506/1 
23 февруари 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

21. 
Врз основа на член 95 став 2 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), Советот на 
Сојузот на заедниците на здравственото осигуру-
вање на работниците на Македонија, на седницата 
одржана на 11 февруари 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ ОРГАНИЗА-
ЦИЈАТА И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА РА-
БОТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕД-
НИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

I 
Со оваа одлука се регулира начинот на врше-

њето на работите и задачите на Сојузот на заедни-
ците на здравственото осигурување на работници-
те на Македонија (во натамошниот текст: Сојуз) 
и неговите органи до донесување на статут и дру-
ги општи акти. 

II 
Сојузот е самоуправна и самостојна организа-

ција на здружените заедници на здравственото 
осигурување на работниците на Македонија вос-
т а н о в е н со Законот за здравственото осигурува-
ње и задолжителните видови на здравствена заш-
тита на населението. 

Сојузот има својство на правно лице. 
Седиштето на Сојузот е во Скопје. 

III 
Сојузот има свој печат во форма на круг со 

пречник од 3 см и штембил. 
На печатот и штембилот е напишано името и 

седиштето на Сојузот: „Сојуз на заедниците на 
здравственото осигурување на работниците на Ма-
кедонија — Скопје". 

IV 
Општите акти на органите на Сојузот се об-

јавуваат во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

V 
Сојузот го претставува претседателот на Со-

ветот на Сојузот, кој ги потпишува и општите 
акти што ги донесува Сојузот. 

Во уредувањето на имотно-правните односи и 
во други случаи определени со одлука на Советот, 
Сојузот го застапува раководителот на службата 
што ги врши стручните, административните и фхт-
нансиските работи. 

VI 
Сојузот ја врши својата дејност и ги извр-

шува своите задачи во согласност со законот, про-
писите донесени врз основа на закон, програмата 
за дејноста, финансискиот план и други општи 
акти на Сојузот. 

Сојузот ги врши особено следниве работи: 
— го спроведува здравственото реосигурување; 
— се грижи за обезбедување солидарно учес-

тво во покривањето на трошоците за задолжител-
ните видови на здравствената заштита која ја обез-
бедуваат заедниците на здравственото осигурување; 

— се грижи за здружување на средствата на 
заедниците за остварување на заеднички цели и 
остварување на соработка помеѓу заедниците по 
други прашања од заеднички интерес; 

— се грижи за спроведување на меѓународните 
договори за здравствено осигурување; 

— се грижи за обезбедување единствена пос-
тапка во извршување на задачите од евиденци-
јата и статистиката; 

— обезбедува вршење на стручни, администра-
тивни и финансиски работи од заеднички интерес 
на заедниците на здравственото осигурување бо 
Републиката; 

— учествува во општественото и самоуправно-
то договарање на заедниците по прашања од општ 
интерес; 

— управува со Фондот на солидарноста и ја 
утврдува височината на придонесот на заедниците 
на здравственото осигурување и надоместокот за 
покривање трошоците за задолжителните видо-
ви на здравствена заштита на населението; 

— соработува со Сојузот на асоцијациите на 
здравственото осигурување на Југославија. 

Врз основа на овластувањата од заедниците на 
здравственото осигурување Сојузот може: 

— да ги утврдува индикациите за протези, ор-
топедските и други помагала и санитарни справи, 
забнотехничката помош и забнопротетичките сред-
ства, стандардите за материјалите од кои се из-
работуваат овие средства како и условите за из-
работка на нови средства пред истекот на тие ро-
кови; 

— да ги пропишува условите и постапката за 
упатување осигурени лица на лекување во стран-
ство; 

— да ја пропишува листата на лековите кои 
можат да се пропишуваат на осигурените лица 
на товар средствата на заедниците; 

— да ги утврдува најниските износи на на-
доместокот за спрема на новородено дете, надоме-
стокот за погребни трошоци и надоместокот на 
патни трошоци во врска со користење на здрав-
ствена заштита во друго место; 

— да ја пропишува формата на документаци-
јата и обрасците за евиденцијата во врска со спро-
ведувањето на здравственото осигурување и рео-
сигурување во согласност со надлежниот репуб-
лички орган; 

— да врши и други работи што заедниците на 
здравственото осигурување му ги доверуваат. 

VII 
Орган на управување на Сојузот е Советот на 

Сојузот. 
Советот на Сојузот го сочинуваат претставници 

на здружените заедници. 
Секоја здружена заедница избира и делегира 

во Советот на Сојузот по тројца претставници. 

VIII 
Советот има претседател и заменик претседа-

тел што ги избираат членовите на Советот од сво-
ите редови. 

Членовите на Советот на Сојузот имаат право 
на увид во целокупното работење на Сојузот, ка-
ко и да поставуваат прашања и барања и опреде-
лени објаснувања во врска со работата што ја 
врши стручната служба. 

Советот работи и донесува одлуки на седници. 
Советот одлучува полноважно ако на седни-

цата присуствуваат претставници од најмалку 3/4 
од вкупниот број на здружените заедници и мно-
зинството од членовите на Советот. 

Одлуката на Советот се смета за усвоена ако 
за неа гласале претставници од најмалку две тре-
тини од вкупниот број на здружените заедници 
и мнозинството од присутните членови на Советот, 
освен ако со закон или оваа одлука не е поинаку 
определено. 

Гласањето на седниците на Советот на Сојузот, 
по правило, е јавно но Советот може да одлучи 
за одделни прашања да се гласа тајно. 
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IX 

Советот на Сојузот ги врши работите и одлу-
чува по прашањата од надлежноста на Сојузот, 
како и други работи што со закон и општи акти 
на Сојузот му се доверени. 

X 

За вршење на работите од својот делокруг Со-
ветот на Сојузот по потреба формира постојани 
и привремени одбори и комисии. 

Со одлуката за формирањето на одборите и 
комисиите од претходниот став се утврдува нив-
ниот состав и надлежностите и се именуваат чле-
новите на одборот односно комисијата. Претседа-
телот на одборот односно комисијата задолжително 
е член на Советот. 

XI . 

Средства за извршување на работите и зада-
чите на Сојузот обезбедуваат здружените заедници 
сразмерно со бројот на осигурениците од претход-
ната година. 

Месечните аконтации за финансирање дејноста 
на Сојузот во 1972 година до донесување на ф и -
нансискиот план на приходите и расходите се ут-
врдуваат во височина од 70.000 динари. 

ХИ 

Стручните, административните и финансиските 
работи на Сојузот' ги врши Стручната служба на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија врз основа на самоуправна 
спогодба. 

Со самоуправната спогодба од претходниот став 
се определуваат правата и обврските на Сојузот 
во однос на организацијата, работата и финанси-
рањето на делот на стручната служба на Заедни-
цата на инвалидското и пензиското осигурување на 
Македонија што ќе ги врши работите од надлеж-
носта на Сојузот, како и одговорноста на таа служ-
ба за извршувањето на тие работи. 

ХШ 

Статутот на Сојузот се смета дека е донесен ако 
за него гласале најмалку з/4 0 д вкупниот број чле-
нови на Советот и претставници од најмалку 3/4 
од вкупниот број на заедниците. 

Предлогот на Статутот на Сојузот се испраќа 
на мислење на собранијата на заедниците на здрав-
ственото осигурување на работниците. 

Другите општи акти Сојузот ги донесува со 
мнозинство гласови од вкупниот број членови на 
Советот. 

Предлозите на другите општи акти на Советот 
на Сојузот се испраќаат на увид и разгледување 
на заедниците. 

XIV 

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

Бр. 01-354/1 
11 февруари 1972 година 

Скопје 

Потпретседател, 
Момчило Марковски, е. р. 

СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
22. 

Врз основа на член 95 став 2 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" број 21/71), Советот 
на Сојузот на заедниците на здравственото оси-
гурување на земјоделците на Македонија, на сед-
ницата одржана на 11 февруари 1972 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ ОРГАНИЗАЦИ-
ЈАТА И НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА РАБО-
ТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИ-

ЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

I 
Со оваа одлука се регулира начинот на врше-

њето на работите и задачите на Сојузот на заед-
ниците на здравственото осигурување на земјо-
делците на Македонија (во натамошниот текст: Со-
јуз) и неговите органи до донесување на статут 
и други општи акти. 

I I 
Сојузот е самоуправна и самостојна организа-

ција на здружените заедници на здравственото 
осигурување на земјоделците на Македонија вос-
тановен со Законот за здравственото осигурување 
и задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението. 

Сојузот има својство на правно лице. 
Седиштето на Сојузот е во Скопје. 

I II 
Сојузот има свој печат во форма на круг со 

пречник од 3 см. и штембил. 
На печатот и штембилот е напишано името и 

седиштето на Сојузот: „Сојуз на заедниците на 
здравственото осигурување на земјоделците на Ма-
кедонија — Скопје". 

IV 
Општите акти на органите на Сојузот се обја-

вуваат во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

V 
Сојузот го претставува претседателот на Со-

ветот на Сојузот, кој ги потпишува и општите ак-
ти што ги донесува Сојузот. 

Во уредувањето на имотно-правните односи и 
во други случаи определени со одлука на Советот, 
Сојузот го застапува раководителот на Службата 
што ги врши стручните, административните и фи-
нансиските работи. 

VI 
Сојузот ја врши својата дејност и ги извршува 

своите задачи во согласност со законот, прописите 
донесени врз основа на закон, програмата за деј-
носта, финансискиот план и другите општи акти 
на Сојузот. 

Сојузот ги врши особено следниве работи: 
— го спроведува здравственото реосигурување; 
— се грижи за обезбедување на солидарното 

учество во покривањето на трошоците за задол-
жителните видови на здравствената заштита која 
ја обезбедуваат заедниците на здравственото оси-
гурување; 

— се грижи за здружување на средствата на 
заедниците за остварување на заеднички цели и 
остварување на соработката помеѓу заедниците по 
други прашања од заеднички интерес; 

— се грижи за унапредување дејноста на 
здравственото осигурување; 

— се грижи за обезбедување единствена по-
стапка во извршување на задачите од евиденци-
јата и статистиката; 
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— обезбедува вршење на стручни, администра-
тивни и финансиски работи од заеднички инте-
рес на заедниците на здравственото осигурување 
во Републиката; 

— учествува во општественото и самоуправно-
то договарање на заедниците по прашања од општ 
интерес; 

— управува со Фондот на солидарноста и ја 
утврдува височината на придонесот на заедници-
те на здравственото осигурување и надоместокот 
за покривање трошоците за задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението. 

Врз основа на овластувањата од заедниците 
на здравственото осигурување, Сојузот може: 

— да пропишува листа на лекови кои можат 
да се пропишуваат на осигурените лица на товар 
на средствата на заедниците; 

— да- ја пропишува формата на документа-
цијата и обрасците за евиденцијата во врска со 
спроведувањето на здравственото осигурување и 
реосигурувањето во согласност со надлежниот ре-
публички орган; 

— да врши и други работи што заедниците на 
здравственото осигурување му ги доверуваат. 

VII 

Орган на управување на Сојузот е Советот на 
Сојузот. 

Советот на Сојузот го сочинуваат претстав-
ници на здружените заедници. 

Секоја здружена заедница избира и делегира 
во Советот на Сојузот по двајца претставници. 

VIII 
Советот има претседател и заменик претседа-

тел што ги избираат членовите на Советот од сво-
ите редови. 

Членовите на Советот на Сојузот имаат право 
на увид во целокупното работење на Сојузот, како 
и да поставуваат прашања и бараат определени 
објаснувања во врска со работата што ја врши 
стручната служба. 

Советот работи и донесува одлуки на седници. 
Советот одлучува полноважно ако на седни-

цата присуствуваат претставници од најмалку 
од вкупниот број на здружените заедници и мно-
зинството од членовите на Советот. 

Одлуката на Советот се смета за усвоена ако 
за неа гласале претставници од најмалку две тре-
тини од вкупниот број на здружените заедници 
и мнозинството од присутните членови на Сове-
тот, освен ако со закон или оваа одлука не е по-
инаку определено. 

Гласањето на седниците на Советот на Соју-
зот, по правило, е јавно но Советот може да од-
лучи за одделни прашања да се гласа тајно. 

IX 
Советот на Сојузот ги врши работите и одлу-

чува по прашањата од надлежноста на Сојузот, 
како и други работи што со закон и општи акти 
на Сојузот му се доверени. 

X 
За вршење на работите од својот делокруг 

Советот на Сојузот по потреба формира постојани 
и привремени одбори и комисии. 

Со Одлуката за формирањето на одборите и 
комисиите од претходниот став се утврдува нив-
ниот состав и надлежностите и се именуваат чле-
новите на одборот односно комисијата. Претседа-
телот на одборот односно комисијата задолжител-
но е член на Советот. 

XI 
Средства за извршување на работите и зада-

чите на Сојузот обезбедуваат здружените заед-
ници сразмерно со бројот на осигурениците од 
претходната година. 

Месечните аконтации за финансирање дејнос-
та на Сојузот во 1972 година до донесување на фи-
нансискиот план на приходите и расходите се ут-
врдуваат во височина од 15.000 динари. 

XII 
Стручните, административните и финансиски-

те работи на Сојузот ги врши Стручната служба 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија врз основа на самоуправ-
на спогодба. 

Со самоуправната спогодба од претходниот став 
се определуваат правата и обврските на Сојузот 
на организацијата, работата и финансирањето на 
делот на Стручната служба на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија што ќе ги врши работите од надлежноста на 
Сојузот, како и одговорноста на таа служба за 
извршувањето на тие работи. 

XIII 
Статутот на Сојузот се смета дека е донесен 

ако за него гласале најмалку з/4 од вкупниот број 
членови на Советот и претставници од најмалку 
3/4 од вкупниот број на заедниците. 

Предлогот на Статутот на Сојузот се испраќа 
на мислење на собранијата на заедниците на 
здравственото осигурување на земјоделците. 

Другите општи акти Сојузот ги донесува со • 
мнозинство гласови од вкупниот број членови на 
Советот. 

Предлозите на другите општи акти на Советот 
на Сојузот се испраќаат на увид и разгледување 
на заедниците. 

XIV 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

Бр. 01-355/1 
11 февруари 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

Димче Матраковски, е. р. 

Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 436, страна 96, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот раководител Бранислав Јовиќ — 
на Продавницата број 2, во Скопје, на пат Скопје 
— Мирковци, населба Бутел I, во состав на Тр-
говското претпријатие за промет со огревни и гра-
дежни материјали, на големо и мало „Сеча" — Ско-
пје е разрешен од должност. 

За нов раководител на наведената Продавни-
ца од 1. IV. 1971 година е назначен Боривоје Га-
шев, согласно со решението бр. 04-904/1 од 31. 
Ш. 1971 година, на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 347 од 14. IV. 1971 година. (834) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 923, страна 253, книга VI е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на Претпри-
јатието на поштенскиот, телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај — Скопје и тоа: Дамевски Ѓоре 
в. д. директор, Костов Стеван, Николовски Трајко, 
Георгиев Душко, економски соработник, Темелкова 
инженер Веселинка, началник на одделението за 
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телекомуникации и Куситасева Лепосава, шеф на 
отсекот за книговодство, претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува и новоназначе-
ниот потписник Теофиловски Ј. Богољуб, помошник 
директор, назначен со одлуката на работничкиот 
совет од 21. IV. 1970 година. 

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

бр. 339/70 од 19. IV. 1971 година. (836) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1384, страна 423, книга VI е запишано след-
ното: Досегашната фирма на Претставништвото во 
Скопје, во состав на Здружената индустрија за 
трикотажа „Личанка Беби Трико" — Срб која гла-
си: Удружена индустрија за трикотажа „Личанка 
Беби Трико" — Срб — Организација на здружен 
труд — Претставништво во Скопје, ул. „Борис 
Кидрич" бр. 22, се менува и ќе гласи: 

Удружена индустрија за трикотажа „Личанка 
Беби Трико" — Срб — Работна единица — Ско-
пје, ул. „Борис Кидрич" бр. 22. 

Во состав на работната единица ќе работат 
следните продавници: Продавницата број 8 во Би-
тола, ул. „М. Богоевски" бр. 2, Продавницата бр. 
12 во Витино, на ул. „Маршал Тито" бр. 44, Про-
давницата во Радовиш, ул. „22 октомври" бр. 7 и 
Продавницата број 13, во Битола на Булевар „1 
Мај" бр. 187, согласно со одлуката бр. 3531/1 од 
30. X. 1970 година, на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 202 од 26. Ш. 1971 година. (837) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 640, страна 1083, книга П е запишано след-
ното: На Комуналното претпријатие за градска 
чистота — Скопје, му е определена присилна 
управа во траење од една година, согласно со ре-
шението бр. 33-603 од 29. ХП. 1970 година, на 
Собранието на град Скопје. 

За присилен управник се поставува Седат Ве-
ли, кој претпријатието ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, заедно со досегашниот потписник Тодоров-
ски Тодор, шеф на сметководството. 

На досегашните потписници Реџеп Зајази, кој 
е разрешен од должноста — директор, согласно 
со споменатото решение на Собранието, Петровиќ 
Никола Томислав и Јанковски Благоја, им преста-
нува правото за потпишување, поради определу-
вање присилна управа на претпријатието, соглас-
но со решението број 11 од 5. I. 1971 година на 
присилниот управник. 

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

бр. 4 од 5. IV. 1971 година. (838) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1132, страна 49, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните — Продавницата во село Барово, Скоп-
ско, на „Продуктпромет" — земјоделска произ-
водна работна организација — Скопје, согласно 
со одлуката бр. 200 од 12. Ш. 1970 година, на ра-
ботничкиот совет од одржаната седница на 28. X. 
1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 206/70 од 2. IV. 1971 година. (839) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 457, страна 506, книга VI е запишано след-
ното: Седиштето на Фабриката за обоени метали 
„Купром" — Скопје, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет од одржаната седница на 16. X. 
1969 година, се преместува од ул. „376" бр. 235а, 
во Скопје, во населбата „Хром" — Ѓорче Петров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1136/68 од 6. IV. 1971 година. (845) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 590, книга VI е запишано след-
ното: Експрес — Млечниот ресторан во Скопје, 
ул. „135" бр. 3, на Земјоделско-индустрискиот ком-
бинат „Скопско Поле" — Скопје, во состав на 
Здружениот земјоделски прехранбен комбинат Ма-
кедонија — Здружено претпријатие за производ-
ство, преработка и промет на земјоделско-прехран-
бени производи „Скопје" — Скопје, се преселува од 
ул. „135" бр. 3, во Скопје, на ул. „Огњан Прица" 
бр. 60 и ќе послува како Продавница број 15. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 483/70 од 14. IV. 1971 година. (853) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 152, страна 257, книга Ш е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Бифето „Станица" во Титов Ве-
лес, на Угостителското претпријатие „Интернаци-
онал" — Титов Велес, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет, од одржаната седница на 25. 
VI. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 580/70 од 20. IV. 1971 година. (855) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 231, страна 37, книга Ш е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Свиларскиот 
комбинат „Нонча Камишова" — Титов Велес и тоа: 
Александар Таневски, директор на стопанско-смет-
ководниот сектор и Илија Спасовски, директор на 
продажниот сектор, им престанува правото за пот-
пишување, бидејќи се разрешени од должност, со 
одлуката бр. 44 од 27. Ш. 1970 година, на работ-
ничкиот совет, од одржаната седница на 27. Ш. 
1970 година. 

За нови потписници на споменатиот комбинат, 
со одлуката бр. 44 од 27. III. 1970 година, на работ-
ничкиот совет од одржаната седница на 27. III. 
1970 година, се назначени Давчев Ангел, ди-
ректор на стопанско-сметководниот сектор, Митев 
Петар, директор на секторот за продажба и Трај-
ков Данчо, директор на општиот сектор, кои Ком-
бинатот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат, во границите на овластувањето, со 
старите регистрирани потписници и тоа: Димитри 
Попов, директор на план и организација, Тошев-
ски Петре, ш е ф на стопанско-сметководниот сек-
тор, Митко Добревски, директор, Бисиновски Дим-
че — директор на набавка, Колевски Томислав, 
директор на производен сектор и Бркиќ Ѓурагај, 
сметано од 6. IV. 1970 година. 

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

бр. 270/70 од 2. IV. 1971 година. (857) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 546, страна 165, книга Ш е запишано след-
ното: Кон Агрокомбинатот „Градинар Лоза" — увоз 
— извоз — Титов Велес, се присоединува Трговското 
претпријатие за снабдување и продажба на земјо-
делско-прехранбени и деликатесни производи, на 
големо и мало „Малина" — Титов Велес, согласно 
со одлуката бр. 02-122 од 26. ХП. 1970 год., на 
Централниот работнички совет, на Агрокомбинатот 
и одлуката бр. 04-7237 од 18. ХП. 1970 година, на 
Претпријатието „Малина" донесена по пат на ре-
ферендум. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните, од рег. бр. 340, страна 247, книга Ш Тр-
говското претпријатие за снабдување и продажба 
на земјоделско-прехранбени и деликатесни произ-
води, на големо и мало „Малина" — Титов Велес, 
поради присоединување кон Агрокомбинат „Гра-
динар Лозар" — увоз-извоз — Титов Велес, со-
гласно со напредспоменатата одлука. 
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Кон означениот Агрокомбинат се присоедину-
ва Производното претпријатие за промет со алко-
холни пијалоци „Винар" — Титов Велес, согласно 
со одлуката на работничкиот совет, на Агрокомби-
натот, наведена под I, во решението и одлуката 
бр. 472/21 од 19. ХП. 1970 година, на работничкиот 
совет на Претпријатието „Винар" — Титов Велес. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 203, страна 717, книга П Про-
изводното претпријатие за промет со алкохолни 
пијалоци „Винар" — Титов Велес, поради присое-
динување кон Агрокомбинатот „Градинар Лоза" — 
Титов Велес. 

По присоединување™ гореозначените претпри-
јатија ќе работат како Организација, на здружен 
труд, без својство на правно лице, на Агроком-
бинатот под фирма: „Градинар Лоза" — Агроком-
бинат увоз-извоз — Титов Велес — Организација 
на здружен труд, без својство на правно лице, за 
трговија, на големо и мало „Малина" — Титов 
Велес, ул. „Браќа Капчеви" бр. 1. 

Предмет на работењето на организацијата е 
досегашната дејност на претпријатието „Малина" 
и „Винар" — Титов Велес. 

В. д. директор на организацијата на здружен 
труд е Михајлов Велимир. 

Претпријатието основано со присоединување™ 
на Претпријатието „Малина" и „Винар", кон Аг-
рокомбинатот „Градинар Лозар" — Титов Велес, 
согласно со наведените одлуки. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат, во границите на овластувањето Ми-
хајлове™ Велимир, в. д. директор, Цветинов Спа-
се, раководител на книговодството и Андонов Сло-
бодан, ш е ф на сметководството. 

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

бр. 197 од 2. IV. 1971 година. (856) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 372, страна 397, книга И е задишано след-
ното: Досегашната Земјоделска лозаро-вииарска за-
друга — Тетово, прерасна во претпријатие соглас-
но со одлуката бр. 01-8 од 17. III. 1971 година на 
работната заедница и уверенијата бр. 11-1272, бр. 
08-14/30 и бр. 08-13-13 од 24. III. 1971 година на ин-
спекциските служби на Собранието на општината 
Тетово и ќе работи под фирма: Трговско претпри-
јатие за производство и промет на алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, колонијално-мешовити ин-
дустриски и прехранбени стоки, на големо и мало 
„Прогрес" — Тетово, ул. „Загребачка" бр. 20. Пред-
мет на работењето на претпријатието е производ-
ство и промет на алкохолни и безалкохолни пија-
лоци, колонијално-мешовити, индустриски и пре-
хранбени стоки, на големо и мало. 

Претпријатието е основано со прераснуваат на 
Земјоделско-лозаро-винарската задруга — Тетово, 
во претпријатие, согласно со наведената одлука. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат, во границите на овластува-
њето К О С Т О В С К И Иван, в. д. директор и Блажевски 
Ангел, книговодител, согласно со горната одлука. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Се брише од регистарот на задругите Земјодел-

ско-лозаро-винарската задруга — Тетово поради 
прераснување во претпријатие согласно со одлу-
ката бр. 01-8 т. 3 од 17. III. 1971 година на задру-
гата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 318 од 14. IV. 1971 година. (858) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 175, страна 385, книга II е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на „Југо тутун" 
— здружено претпријатие — Скопје — Организа-
ција во состав за производство и обработка на ту-
тун „Гоце Стојчевски — Амбарче" — Тетово Ми-
ловановски Н. Мирослав, со решението бр. 04-399 

од 28. XI. 1969 година, на работничкиот совет на 
Здруженото претпријатие „Југо тутун" — Скопје — 
Организација во состав за производство и обра-
ботка на тутун „Гоце Стојчевски — Амбарче" — 
Тетово е назначен за директор и организацијата 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето, со стариот регистриран 
потписник Љубо Ганев Миладиновски, технички 
директор, сметано од 26. I. 1970 година. 

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

бр. 72/70 од 6. IV. 1971 година. (859) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 175, страна 385, книга И е запишано след-
ното: Досегашниот директор на „Југо-тутун" — 
Здружено претпријатие — Скопје — Организација 
во состав за производство и обработка на тутун 
„Гоце Стојчевски — Амбарче" — Тетово, Алексан-
дар Стерјоски, со решението бр. 04-340 од 2. VI. 
1969 година е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За в. д. директор на споменатата организација 
е назначен Миловановски Н. Мирослав, со реше-
нието бр. 04-340 од 2. VI. 1969 година, кој ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, сметано од 27. VI. 1969 година, со 
стариот регистриран потписник Љубо Ганев Ми-
ладиновски, технички директор. 

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

бр. 600/69 од 6. IV. 1971 година. (860) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 44, страна 599, книга I е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Земјоделска-
та задруга „Димката Габерот", е. Ваташа, Тиквеш-
ко, Јанкуловски Трајче, директор и комерцијалис-
тот Јорданов Стефаи, им престанува правото за 
потпишување поради разрешување од должност, 
согласно со одлуката бр. 27 од 8. III. 1971 година 
на работната заедница. 

За нови потписници се назначени новиот ди-
ректор Грков Горѓи и секретарот Илиев Трајче, кој 
ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат 
задругата, заедно со стариот потписник Крстев 
Никола, книговодител, согласно со горенаведената 
одлука. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 401/70 од 21. IV. 1971 година. (871) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1221, страна 658, книга VI е запишано 
следното: Досегашната фирма на Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Македонија-промет" — 
Скопје — Претставништво во Кавадарци, се мену-
ва во согласност со решението на овој суд, Фи. 
бр. 605/68 и одлуката бр. 34/3 од 5. I. 1971 година 
на работничкиот совет со која на истото му се да-
ва својство на правно лице и ќе гласи: Трговско 
земјоделско претпријатие, на големо и мало „Ма-
кедонија" — Скопје, — Самостојна организација 
на здружен труд со својство на правно лице и со 
сопствена жиро сметка — Претставништво во Ка -
вадарци. 

Претставништвото, согласно со горенаведената 
одлука ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат, во границите на овластувањето Ристовски 
Мишо, в. д. раководител и Анчевски Мирко, со-
ветник па матичното претпријатие. 

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

бр. 129 и 130 од 21. IV. 1971 година. (872) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 478, страна 1334, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Претставништво-
то во Скопје, ул. „Кочо Рацин" бр. 80, на „Кон-
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тактор" — претпријатие за надворешен и внатре-
шен промет — Белград Перковиќ Звонимир е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување, со решението бр. 3449 од 15. V. 1970 
година на работничкиот совет. 

За в. д. раководител е назначен Радуловиќ ин-
женер Светислав, кој претставништвото ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, сметано од 22. V. 1970 година. 

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

бр. 427/70 од 19. IV. 1971 година. (873) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1421, страна 593, книга VI е запишано след-
ното: Фабриката за пластични маси „Виолета' — 
Скопје, ул.- „Првомајска" бб, во кругот на ОХИС 
е конституирана на 22. III. 1971 година, согласно со 
записникот од првата седница на работничкиот 
совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 329 од 23. IV. 1971 година. (875) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 436, страна 97, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа, на Тргов-
ското претпријатие за промет со огревни и гра-
дежни материјали, на големо и мало „Сеча" — 
Скопје, се проширува и со: вршење услуги на пе-
рење и подмачкување на моторни возила, согласно 
со одлуката бр. 01-611/2 од 13. II. 1970 година на 
работничкиот совет и уверението Уп. бр. 12-21035 
од 5. X. 1970 година на инспекциските служби на 
Собранието на град Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 819/70 од 13. IV. 1971 година. (876) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 546, страна 303, книга III е запишано след-
ното: Присоединувањето на Трговското претприја-
тие за снабдување и продажба на земјоделско-
прехранбени и деликатесни производи, на големо и 
мало „Малина" — Титов Велес, и Производното 
претпријатие за промет со алкохолни пијалоци 
„Винар" — Титов Велес, кон Агрокомбинатот „Гра-
динар — Лозар" — увоз-извоз — Титов Велес важи 
од 1. I. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 197 од 23. IV. 1971 година. (878) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 355, страна 219, книга III е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Застапништвото во Гостивар, ул. „Бор-
че Јовановски" бр. 16, на Осигурителниот завод — 
Нови Сад, согласно со одлуката на работничкиот 
совет, од одржаната седница на 18. XII. 1970 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 38 од 4. V. 1971 година. (918) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 313, страна 209, книга И е запишано след-
ното: На досегашниот директор на Градежното 
претпријатие „Зидар" — Куманово, Спасовски Ми-
лан, му престанува правото за потпишување по-
ради разрешување од должност, сметано од 14. IV. 
1971 година, согласно со одлуките бр. 298 и 306 од 
14. IV. 1971 година. 

За в. д. директор се именува Маневски Сре-
тен, кој Градежното претпријатие „Зидар" — Ку-
маново ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, заедно со потпис -
никот Денковски Манаско, сметководител. 

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

бр. 420 од 29. IV. 1971 година. (919) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 155, страна 191, книга И е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Фабриката за 
рабни цевки и лимени конструкции „11 Октомври" 
— Куманово, Спасовски Ѓоко, комерцијален дирек-
тор и Бабановски Никола, им престанува правото 
за потпишување поради разрешување од должност, 
согласно со одлуките бр. 4-2465/1 и бр. 4-2465/2 од 
24. II. 1971 година на работничкиот совет. 

За нови потписници се назначени Стојановски 
Јордан, комерцијален директор и Џартовски Бо-
рис, раководител на финансиската оператива, кои 
согласно со горенаведената одлука, Фабриката ќе 
ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во 
границите на овластувањето, заедно со старите 
потписници: генералниот директор Петрушевски 
Милован, Костадин Анастасовски, Ѓоко Атанасов-
ски, Момчило Велковиќ и Војин Насев. 

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

бр. 311 од 23. IV. 1971 година. (920) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 4, страна 241, книга II е запишано след-
ното: Кон Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Куманово" — Куманово се присоединува Земјо-
делската задруга „Нова Македонија", е. Страцин, 
Кумановско, согласно со одлуката бр. 02-1211/1 од 
27. И. 1971 год. на работничкиот совет на комби-
натот и одлуката бр. 62 од 27. II. 1971 год. на за-
дружниот совет на Земјоделската задруга „Нова 
Македонија" село Страцин, донесена по пат на ре-
ферендум. 

Присоединувањето ќе се смета од 31. III. 1971 
година. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 60, страна 563, книга I Земјо-
делската задруга „Нова Македонија", е. Страцин, 
Кумановско, поради присоединување кон Земјодел-
ско-индустрискиот комбинат „Куманово" — Кума-
ново, согласно со горенаведените одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 445 и 446 од 4. V. 1971 година. ' (921) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 4, страна 239, книга II е запишано след-
ното: Кон Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Куманово1' — Куманово се присоединува Земјо-
делската задруга „Плавица" — Кратово, согласно 
со одлуката бр. 02-1211/1 од 27. II. 1971 година на 
работничкиот совет на Комбинатот и одлуката бр. 
0306-390 од 24. II. 1971 година на задружниот со-
вет на Земјоделската задруга „Плавица" — Крато-
во, донесена по пат на референдум. 

Присоединување^ ќе се смета од 31. III. 1971 
година. -

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 48, страна 537, книга I Зем-
јоделската задруга „Штавица" — Кратово, поради 
присоединување кон Земјоделско-индустрискиот 
комбинат „Куманово" — Куманово, согласно со го-
ренаведените одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 447 и 448 од 4. V. 1971 година. (922) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 47, страна 533, книга I е запишано след-
ното: Дејноста на Трговското претпријатие „Буша-
ва Чешма" — Македонски Брод, со одлуката на 
работничкиот совет, од одржаната седница на 
11. III. 1970 година, се проширува и со: промет на 
големо и мало со сите видови обоени метали, инду-
стриски, отпадни и железарски отпадни стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 606/70 од 19. IV. 1971 година. (924) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1415, страна 554, книга VI е запишано 
следното: Претпријатието за изградба и монтажа 
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на далеководи „Далеководи" — Скопје е консти-
туиран© на 16. II. 1971 година, согласно со запис-
никот од првата седница на работничкиот - совет, на 
претпријатието и решението бр. 12-3448 од 3. III. 
1971 година на Одделението за инспекции на Со-
бранието на град Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 263 од 25. III. 1971 година. (925) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 436, страна 97, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата 
број 7 во Скопје, ул. „463" Пуленџовски Андонов 
Наум, и раководителот на Продавницата број 6 во 
Скопје, ул. „Првомајска", Трајковски Атанас Ж и в -
ко на Претпријатието за промет со огревни и гра-
дежни материјали, на големо и мало „Сеча" — 
Скопје се разрешени од должност и за раководи-
тели на споменатите продавници се назначени 
следните лица: на Продавницата бр. 7 во Скопје 
Раде Рајчевски и на продавницата број 6 во Скопје 
Раде Киевски кои нема да бидат потписници, би-
дејќи продавниците се потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат, во границите на овластувањето, 
од матичното претпријатие. 

Истите се назначени со решението бр. 04-1902/1 
од 28. VIII. 1970 година на работничкиот совет на 
претпријатието. -

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 704/70 од 19. IV. 1971 година. (928) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 456, страна 662, книга VI е запишано след-
ното: На досегашните потписници на „Занат сер-
вис Македонија" — Сервис за снабдување на за-
наетчиството и трговијата, на големо и мало — 
Скопје, Петков Методија, в. д. директор и Драган 
Тодоровски, ш е ф на комерцијалното одделение, им 
престанува правото за потпишување, бидејќи се 
разрешени од должност. ^ 

За директор на „Занат сервис Македонија"" — 
Сервис за снабдување на занаетчиството и тргови-
јата, на големо и мало — Скопје е назначен Дра-
ган Тодоровски, кој истиот ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, како таков со стариот регистриран пот-
писник Благоја Георгиевски, ш е ф на сметковод-
ството, сметано од 4. III. 1970 година, согласно со 
решението на работничкиот совет, од одржаната 
седница на 18. XI. 1964 година, јсо кое е назначен 
за директор. , , 

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

бр. 171/70 од 26. IV. 1971 година. (926) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 473, страна 1316, книга I е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Претприја-
тието за снимање на филмови „Вардар филм" — 
Скопје Аврамов Глигоров Симо, директор на сто-
панско-сметководниот сектор, му престанува пра-
вото за потпишување, со одлуката на управниот 
одбор на претпријатието, бидејќи е разрешен од 
должност. 

Потписници на Претпријатието за снимање на 
филмови „Вардар филм" — Скопје и понатаму 
остануваат старите регистрирани и тоа: Јово Кам-
берски, директор и Кондратјуг ИлиЈа Благоја, ш е ф 
на сметководството, сметано од 14. VIII. 1970 год. 

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

бр. 675/70 од 19. IV. 1971 година. (931) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните; 
рег. бр. 771, страна 125, книга V е запишано след-
ното: На досегашниот потписник Тодоровски Пе-
тар, на Претпријатието за производство и трговија 
со алкохолни и безалкохолни пијалоци, на големо 

и мало, и откуп на овошје за производство на ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци „Бисерка" — 
Скопје, му престанува правото за потпишување 
поради разрешување од должност. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат, во границите на овластува-
њето Ветров Ристо и Дамјановска Јорданка, заедно 
со стариот потписник Ристанчев Трајан, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 25 од 26. IV. 1971 година. (932) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 47, страна 355, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. раководител на Претстав-
ништвото во Скопје, ул. „Н. Вапцаров" бр. 17, на 
Трговското претпријатие „Бушова Чешма" — Ма-
кедонски Брод, Аралица Радев Бранко е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпи-
шување. 

За шеф на Претставништвото во Скопје, ул. 
„Н. Вапцаров" бр. 17, на Трговското претпријатие 
„Бушова Чешма" — Македонски Брод, е назначен 
Стефановски Новев Димитрија, кој истото ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, со новоназначениот потписник 
Аралица Радев Бранко, ш е ф на комерцијалниот 
сектор, согласно со одлуката бр. 03-393/1 од 13. VII. 
1970 година на работничкиот совет од одржаната 
седница на 8. VII. 1970 година. 

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

бр. 602 од 19. IV. 1970 година. (934) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 779, страна 549, книга III е запишано след-
ното: На досегашниот директор на Молеро-фар-
барското претпријатие „Уметност" — Скопје, Ав-
рамове™ Илија, му престанува правото за потпи-
шување, поради разрешување од должност, со-
гласно со одлуката бр. 246 од 3. IV. 1971 година на 
работничкиот совет. 

За в. д. директор се именува Нацев Киро, со-
гласно со горенаведената одлука и мислењето на 
Собранието на град Скопје бр. 07-13512/1 од 26. IV. 
1971 година, кој Молеро-фарбарското претпријатие 
„Уметност" — Скопје ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето, за-
едно со потписниците Крстевски Драгомир, секре-
тар и Огњановски Киро, ш е ф на сметководството. 

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

бр. 431 од 28. IV. 1971 год. (935) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 907, страна 283, книга IV е запишано след-
ното: Фирмата на Пос ловниот огранок во Скопје, 
ул. „Луј Пастер" бр. 5/И на „Панкомерце" — За-
стапништво на странски фирми и посредување во 
меѓународниот и внатрешниот стоков промет — 
Нови Сад, согласно со одлуката на работничкиот 
совет, од одржаната седница на 9. И. 1970 година, 
се менува и гласи: „Панкомерце" — Претпријатие 
за посредување, застапување на странски фирми 
и инженеринг — Нови Пазар — Пословни огранок 
— Скопје, ул. „Луј Пастер" бр. 5/Н. 

Скратен назив на фирмата гласи: „Панко-
мерце". 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 163/70 од 27. IV. 1971 година. (936) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 140, страна 683, книга III е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на Градеж-
ното производно претпријатие „Илинден" — Скоп-
је, Драган Бундалевски, директор и Кипровски 
Методија Јосиф, ш е ф на сметководството, истото 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во тра-
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ниците на овластувањето и новоназначениот пот-
писник Мартиновски Исо, технички директор, сме-
тано од 2. И. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 95/70 од 27. IV. 1971 година. (937) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 140, страна 683, книга III е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на Градеж-
ното производно претпријатие „Илинден" — Скопје 
и тоа: Драган Бундалевски, директор, Кипровски 
Методија Јосиф, шеф на сметководството и Мар-
тиновски Исо, технички директор, претпријатието 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето и Ивановски Киро, 
заменик директор, сметано од 23. III. 1970 година, 
со одлуката на работничкиот совет, од одржаната 
седница на 10. II. 1970 година. 

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

бр. 238/70 од 27. IV. 1971 година. (938) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 295, страна 471, книга II е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Градското 
сообраќајно претпријатие — Скопје, Мицевски Рат-
ко, технички директор и Каранфиловски Вангел, 
им престанува правото за потпишување, поради 
разрешување од должност. 

За нов потписник, согласно со решението бр. 
0402-5168/1 од 22. XI. 1968 година на работничкиот 
совет се назначува Стојковски Спасе, технички 
директор, кој претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, сметано од 3. ХИ. 1968 година, заедно со 
досегашните потписници Златков Љупчо, директор 
и Прличков Јордан, раководител на стопанско-
сметководниот сектор. 

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

бр. 270 од 29. IV. 1971 година. (940) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 672, книга VI е запишано след-
ното: Самостојната организација на здружен труд 
„Кланица-ладилник", без својство на правно лице 
— Скопје, во состав на Земјоделско-индустрискиот 
комбинат „Скопско Поле" — Скопје, со одлуката 
бр. 01-919 на централниот работнички совет и Ста-
тутарниот договор бр. 01-915 од 30. IV. 1971 година 
се здобива со својство на правно лице. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 458 од 7. V. 1971 година. (943) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 218, страна 587, книга I е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Претприја-
тието за автотранспорт и шпедиција — Титов Ве-
лес Панче Органџиев, книговодител, му престанува 
правото за потпишување, бидејќи е разрешен од 
должност, со одлуката бр. 03-1393 од 20. IV. 1970 
година, од одржаната седница на 6. IV. 1970 год. 

За нов потписник на Претпријатието за авто-
транспорт и шпедиција — Титов Велес е назначен 
Ѓоргов Димитар, со одлуката бр. 03-1393 од 20. IV. 
1970 година на работничкиот совет од одржаната 
седница на 6. IV. 1970 год. кој претпријатието ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, со стариот регистриран 
потписник Богоевски Спиров Перо, директор, сме-
тано од 5. V. 1970 година. 

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

бр. 387/70 од 8. IV. 1971 година. (945) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 10, страна -135, книга VI е запишано след-

ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата во Тетово, ул. „Иво Ри-
бар — Лола" бр. 10, на Производното претпријатие 
„Биљана" — Скопје, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет, од одржаната седница на 5. II. 
1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 407/70 од 19. IV. 1970 година. (948) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 175, страна 385, книга И е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на »Југо 
тутун" — Здружено претпријатие — Скопје — Ор-
ганизација во состав за производство, обработка 
на тутун „Гоце Стојчевски — Амбарче" — Тетово 
и тоа: Миловановски Н. Мирослав, директор, и 
Љубо Ганев Миладиновски, технички директор, 
Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето и ново-
назначениот потписник Томовски Томче, ш е ф на 
сметководството, сметано од 27. I. 1970 година. 

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

бр. 76/70 од 5. V. 1971 година. (949) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 316, страна 225, книга И е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата во Куманово, ул. „Иво 
Рибар — Лола" бр. 24, на Бијелинската конфекција 
„Курјак" — Бијелина, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет, од одржаната седница на 22. VI. 
1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 735/70 од 7. V. 1971 година. (968) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 132, страна 355, книга VI е запишано след-
ното: Со одлуката на работничкиот совет од 22. II. 
1971 година, прецизираната дејност, со решението 
Фи. бр. 480/70 на овој суд на Трговското претпри-
јатие „Караорман" — Скопје се дополнува и со: 

— превозни средства (патнички автомобили до 
девет седишта, приколки за трактори и камиони), 

— трактори, 
— ХТЗ — опрема, 
— превозни средства, 
— сите видови амбалажа, 
— стакло и производи .од стакло. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 236 од 10. V. 1971 година. (973) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1284, страна 38, книга VI е запишано след-
ното: Фирмата на пословницата во Скопје, ул. 
„Ленинова" бр. 46, на „Металпромет" — Ријека, со-
гласно со одлуката на работничкиот совет на „Ме-
талпромет" — трговско и услужно претпријатие 
— Ријека, од одржаната седница на 12. И. 1970 го-
дина и решението Фи. бр. 225/70-2 од 12. III. 1970 
година на Окружниот стопански суд Ријека се ме-
нува и гласи: „Металпромет" — Трговско услужно 
претпријатие — Ријека — Пословница — Скопје, 
ул. „Ленинова" бр. 46. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 716/70 од 11. V. 1971 година. (967) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 427, страна 513, книга II е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата во Титов Велес, ул. „Ди-
митар Влахов" бр. 101, на Индустријата за обувки 
и пластика „Солид" — Суботица, согласно со од-
луката на работничкиот совет, од одржаната сед-
ница на 17. XI. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 732/70 од 7. V. 1971 година. (974) 
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ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот округли печат под назив: „Основно 
училиште „Кирил и Методи" — Скопје", се огла-
сува за неважен. (463) 

Загубениот округли печат под назив: „Газела 
Индустрија за чевли и гумени производи — Ско-
пје", со број 3, се огласува за неважен. (524) 

Загубениот округли печат под назив: „Опш-
тински шаховски одбор — Титов Велес", се огла-
сува за неважен. (534) 

Загубениот округли печат под назив: „Авто 
мото сојуз на Македонија — Скопје" а во среди-
ната се наоѓа грбот на АМСМ, се огласува за не-
важен. (154) 

Округли печат под назив: „Рудници и желе-
зарница „Скопје" — Скопје — 14," се огласува за 
неважен. (245) 

Правоагален печат под име: „Рудници и же-
лезарница „Скопје" — сектор за неметали — По-
гон огноотпорно одржување — Скопје", се огла-
сува за неважен. (246) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Пасош М. А. бр, 069300, издаден од ОВР — Ва-
ландово на име Снежана Тодоровска, Валандово. 

(625) 
Воена книшка издадена од Берово на име Стан-

ко Дониевски, ул. „19 Октомври" бр. 21, Делчево. 
(266) 

Лична карта на име Арифе Азизи, е. Палчиште, 
Тетово. (278) 

Лична карта бр. 6580, издадена од ОВР — Ви-
ница на име Благој Стојанов, е. Блатец, Виница. 

(282) 
Лична карта бр. 7604 на име Тасе П. Бачоски, 

ул. „ЈНА" бр. 135, Гостивар. (287) 
Воена книшка на име Алекса Котески, ул. „П. 

Котеска" бр. 48, Прилеп. (ЗОО) 
Воена книшка издадена од Воен отсек Кума-

ново на име Рамадан Мустафовски, ул. „Хр. Кар-
пош" бр. 93, Куманово. (ЗОО) 

Воена книшка издадена од В. П. 6592 — Ниш 
на име Славјан Владо Јовановски, ул. „Радован Цо-
ниќ" бр. 61, Тетово. (309) 

Лична карта на име Назиф Шерифа Реџепа, е. 
Нераште, Тетово. (315) 

Инвалидска книшка за повластено патување 
бр. 000067 на име Спиро Гроздановски, ул. „Ив. 
Милутиновиќ" бр. 70/7, Битола. (316) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Богдан Лазароски, ул. „Тризла" бр. 96, Прилеп. 

(384) 
Лична карта издадена од ОВР — Тетово на 

име Неџбедин Абази, е. Синичане, Тетово. (392) 
Лична карта на име Марија Јанкулоска, е. 

Тополчани, Прилеп. (418) 
Пасош бр. 205377, издаден од ОВР — Тетово 

на име Шабан Ајдини, е. Шипковица, Тетово. (424) 
Пасош бр. 112625 на име А р и ф Азизи, ул. „Со-, 

лунска" бр. 6, Делчево. (478) 
Пасош на име Муарем А. Муареми, Гостивар. 

(509) 
Лична карта издадена од ОВР — Берово на 

име Киро Е. Беќарски, е. Умлена, Берово. (560) 
Воена книшка на име Шпиро Дојчиноски, е. 

Витолиште, Прилеп. (561) 
Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-

јата „Гоце Делчев" — Куманово през 1968/69 год 
на име Љиљана Андоновиќ, ул. „III Македонска 
ударна бригада бр. 22а, Куманово. (605) 

Сервисна книшка бр. 723063 за „Застава 1300", 
издадена од „Црвена застава" — Филијала Кра-
гуевац на име Ристо Марковски, ул. „711" бр. 10, 
Скопје. (607) 

Возачка дозвола бр. 410, издадена од ОВР — 
Кр Паланка на име Заре Стаменковски, ул. „Херој 
Карпош" бр. 84, Кр. Паланка. (4093) 

Лична карта на име Миџаит Шаини, е. Зду-
ње, Гостивар. (21) 

Лична карта бр. 5662, издадена од ОВР — Ви-
ница на име Боро Колев Јованов, ул. „Јане Сан-
дански" бр. 2, Виница. (22) 

Лична карта на име Јакуп Абедини, е. Топли-
ца, Гостивар. (36) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Тасе Ристевски, ул. „И. Попиданец" бр. 29, 
Варош, Прилеп. (44) 

Воена книшка издадена од В. П. 7451 — Охрид 
на име Киро Л. Јовановски, ул. „Ив. Милутино-
в и ^ ' бр. 92/8, Битола. (46) 

Лична карта бр. 859, издадена од ОВР — Ви-
ница на име Јордан Арсов, е. Црн Камен, Виница. 

(53) 
Лична карта бр. 2765, издадена од ОВР — Ви-

ница на име Драган Пешов, е. Крушево, Виница. 
(54) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Те-
тово на име Светозар Ангеловски, е. Блаце, Те-
тово. (83) 

Воена книшка на име Пантелејо Петликовски, 
е. Г. Орехово, Битола. (126) 

Пасош на име Коваче Шабаноска, ул. „Р. Ива-
носки" бр. 4, Прилеп. (133) 

Лична карта бр. 23314, издадена од ОВР — 
Качаник, на име Фатима Бериша, ул. „ П р е ч а н -
ска" бр. 24, Тетово. (140) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Илинка Стефаноска, е. Пешталево, Прилеп. 

(167) 
Лична карта на име Слоботка Милевска, ул. 

„Прохор Пчински" бр. 13, Тетово. (220) 
Воена книшка на име Етем Раифа Етеми, ул. 

„Илинденска" бр. 141, Тетово. (230) 
Пасош бр. 052772, издаден од ОВР — Битола 

на име Слободан Терзиевски, ул. „Пино Будичин" 
бр. 14, Пула. (606) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Миле Цветаноски, е. Дупјанани, Прилеп. (2838) 

Свидетелство за I година, издадено од Меди-
цинското училиште во Прилеп на име Вера Ки-
селоска, е. Кривогаштани, Прилеп. (2839) 

Свидетелство за III клас, издадено од Индус-
триското училиште — Прилеп на име Данко Да-
мески, е. Долнени, Прилеп. (2840) 

Свидетелство за II година, издадено од Технич-
кото училиште „Н. X. Орде Чопела" — Прилеп 
на име Захарија Николоска, ул. „Иле Игески" бр. 
53, Прилеп. (2841) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „11 октомври" — Прилеп на 
име Лиле Стојческа, ул. „К. Јосифоски" бр. 67, 
Прилеп. (2842) 

Свидетелство за III година, издадено од Ин-
дустриското училиште „Р. Р. Ричко" — Прилеп 
на име Раде Златески, ул. „М. Тито" бр. 48, При-
леп. (2844) 

Индекс бр. 534/66, издадена од ВЕШ — Прилеп 
на име Димитар Јанев, е. Балинци, Валандово. 

(2845) 
Свидетелство за I година, издадено од Текс-

тилното училиште во Прилеп на име Пенка Чап-
каноска, е. Тополчани, Прилеп. (2846) 

Здравствена легитимација бр. 612423, издадена 
од Дебар на име Димче О с м а н о в с к и , „Геотехни-
ка" — Дебар. (2847) 

Свидетелство за завршена II година, издадено 
од Земјоделското училиште „Ј. Ј . Свештарот" — 
Ресен на име Лилјана Бундева, е. Јанкоец, Ресен. 
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Врз основа на член 89 од општите правила на 
„Словенија промет" експорт-импорт Љубљана — 
Филијала Скопје, Булевар ЈНА бр. 68а, конкурсна-
та комисија 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место помошник 
директор на Филијалата во Скопје. 

Покрај општите услови предвидени со Основ-
ниот закон за работни односи кандидатите треба 
да ги исполнуваат и следните услови: 

— да имаат висока стручна подготовка и 10 го-
дини работно искуство на раководни работни места, 

— да имаат виша стручна подготовка со 15 го-
дини работно искуство на раководни работни места, 

— да имаат средна стручна подготовка и 15 го-
дини работно искуство на раководни работни ме-
ста. 

Предност имаат кандидатите кои имаат иску-
ство и познавање на дејноста од непосредниот де-
локруг на работата на работната организација во 
целина. 

Квалификациите во конкуренцијата за работ-
но место — помошник директор на филијалата 
учествуваат рамноправно. 

Кандидатите се должни да ги достават потреб-
ните документи предвидени по ОЗРО со молбата. 

Молбите се примаат во рок од 15 дена по обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетни^ документи нема да се разгле-
дуваат. 

Документите да се доставуваат до „Словени]а-
промет" експорт-импорт — Љубљана, Филијала во 
Скопје, со ознака „За конкурсна комисија" Булевар 
„ЈНА" бр. 68-а. 

Од Конкурсната комисија (351) 

Извршниот одбор на Основната заедница на 
образованието — Гостивар 

О Г Л А С У В А 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

Предмет на јавното наддавање е изградба на 
училишни згради и тоа: во град Гостивар со око-
лу 4.614,46 м3 и во е. Врапчиште со околу 4.017,02 
М' чиста површина. 

Ориентационата програма на градежните и гра-
дежно-занаетчиските работи со парно греење изне-
суваат околу 8.200.000 динари за градот Гостивар 
и околу 5.800.000 динари за е. Врапчиште. 

Рок за завршување на работите за градот е 
1. 6. 1974 година, а за е. Врапчиште 1. 9. 1974 год. 

Понудите можат да се достават за една или 
двете училишни згради по системот „Клуч на ра-
ка" во рок од 20 дена од денот на објавувањето, 
до Основната заедница на образованието — Гости-
вар. 

Пропишаните услови од инвеститорот можат 
да се видат секој работен ден во стручната служ-
ба на Основната заедница на образованието, каде 
се дава на увид и инвестиционо-техничката доку-
ментација. 

Јавното наддавање ќе се изврши во просто-
риите на Основната заедница на образованието — 
Гостивар, улица „М. Ч. Филиповски" бр. 19, на ден 
24. III. 1972 година, со почеток во 10 часот. (383) 
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