
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 15 ноември 1972 
С к о п ј е 

Број 37 Год. XXVIII 

Претплатата за 1972 година изне-
сува 120 динари. Овој број чини 
4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

346. 
Врз основа на член 26 став 2 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРM" 
бр. 17/65), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОРАТ 

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 

Член 1 
Се основа Републички инспекторат за земјо-

делство како орган на управата во состав на Ре-
публичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство. 

Член 2 
Републичкиот инспекторат за земјоделство вр-

ши во рамките на Републичкиот секретаријат за 
земјоделство и шумарство надзор над извршува-
њето на прописите од областа на земјоделството. 

Член 3 
Земјоделските инспектори имаат легитимација 

што ја издава старешината на органот надлежен 
за работите на земјоделската инспекција. 

Образецот на легитимацијата од претходниот 
став ја пропишува републичкиот секретар за зем-
јоделство и шумарство. 

Член 4 
Со работата на Републичкиот инспекторат за 

земјоделство раководи главен инспектор. 
Член 5 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на нејзиното објавување. 

Бр. 12-2606/1 
9 октомври 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

347. 
Врз основа на член 13 од Законот за воените 

инвалиди од војните („Службен весник .на СРМ", 
бр. 17/69 и 32/70), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИОТ 

ДОДАТОК 

1. Инвалидскиот додаток се зголемува за 30,00 
динари месечно од 1.Х.1972 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2790/1 
23 октомври 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

348. 

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за 
материјално обезбедување на учесниците од На-
родноослободителната војна („Службен весник на 
СРM", бр. 26/68 и 35/71), Извршниот совет доне-
сува 

О Д Л У К А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МАТЕ-
РИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ 

ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА 

1. Постојаното материјално обезбедување на 
учесниците од Народноослободителната војна се 
зголемува за 30,00 динари месечно од 1.Х.1972 го-
дина. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2791/1 -
23 октомври 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

349. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 
ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И НАЗНАЧУВАЊЕ ПО-

МОШНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I.РОМАН ЛЕЧЕВСКИ, се разрешува од долж-
ност советник во Извршниот совет и се назначу-
ва за помошник во Извршниот совет. 

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

Бр. 12-2849/1 
19 јули 1972 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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350. 
Врз основа на член 20 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71) 
и точка II од Одлуката за изменување на Одлу-
ката за образување на постојани комисии на Из-
вршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
7/72), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЈА НА 
ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Во Административната комисија на Изврш-
ниот совет се именуваат: 

а) за претседател 
— ЈЕЗДИМИР БОГДАНСКИ, член на Из-

вршниот совет; 
б) за членови: 

— МЕТОДИЈА СТЕФАНОВСКИ, член на 
Извршниот совет, 

— ДИМЧЕ КОЗАРОВ, член на Извршниот 
совет. 

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

Бр. 12-2687/1 
22 септември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

351. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 71/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШ-
НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНА-
ТРЕШНИ РАБОТИ И НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕ-
КРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 

ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. АЛЕКСАНДАР ОТЉАНСКИ, се разрешува 
од должност помошник на републичкиот секретар 
за внатрешни работи и се назначува за потсекре-
тар во Републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи. 

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

Бр. 12-2685/1 
22 септември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

352. 
Врз основа на член 20 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71) 
и точка II од Одлуката за изменување на Одлу-
ката за образување постојани комисии на Изврш-
ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 7/72), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА 
АДМИНИСТРАТИВНАТА КОМИСИЈА НА ИЗ-

ВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се разрешува од должност претседател на 
Административната комисија на Извршниот совет 
ЃОРГИ ЦАЦА, член на Извршниот совет. 

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

Бр. 12-2710/1 
22 септември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

353. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ 
РАБОТИ 

1. АРСО АРСОВСКИ, началник на Службата 
за државна безбедност, се назначува за потсекре-
тар во Републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи. 

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

Бр. 12-2686/1 
22 септември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

354. 
Уставниот суд на Македонија, одлучувајќи за 

уставноста на Правилникот за организација на 
Агрокомбинатот „Лозар" во Титов Велес, на Пра-
вилникот за внатрешна организација и система-
тизација на работните места во агрокомбинатот и 
на Одлуката за укинување на Самостојната орга-
низација на здружениот труд — производен погон 
„Лазо Лавски" во село Сирково, како и за бара-
њето на собирот на работните луѓе од работните 
единици за лозаро-овоштарство и за поледелство 
и градинарство во село Сирково, општина Кава-
дарци, за издвојување од составот на Агрокомби-
натот „Лозар" во Титов Велес, по јавната распра-
ва одржана на 12 октомври 1972 година, на сед-
ницата од 13 октомври 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВААТ Правилникот за орга-

низација на Агрокомбинатот „Лозар" во Титов Ве-
лес, донесен од Централниот работнички совет на 
Комбинатот на 21 мај 1971 година, Правилникот за 
внатрешна организација и систематизација на ра-
ботните места во агрокомбинатот, донесен од овој 
совет на 8 јули 1971 година, и Одлуката за уки-
нување на Самостојната организација на здруже-
ниот труд — производен погон „Лазо Лавски" во 
село Сирково, донесена исто така од овој совет на 
21 мај 1971 година под број 02-431. 

2. СЕ ОДБИВА барањето на собирот на работ-
ните луѓе од работните единици за лозаро-ово-
штарство и за поледелство и градинарство во село 
Сирково, општина Кавадарци, за издвојување од 
составот на Агрокомбинатот „Лозар" во Титов Ве-
лес. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ", во Агрокомбинатот „Лозар" во Ти-
тов Велес и во работните единици на комбинатот 
во село Сирково на начинот на кој според стату-
тот се објавуваат општите акти. 
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4. Претседателот на собирот на работните лу-
ѓе од работните единици за лозаро-овоштарство и 
за поледелство и градинарство во село Сирково на 
Агрокомбинатот „Лозар" во Титов Велес, на основа 
одлуката на собирот на работните луѓе од 20 ап-
рил 1972 година, му поднесе на овој Суд предлог 
со барање за оценување уставноста на актите оз-
начени во точката 1 на оваа одлука. Според на-
водите во предлогот, овие акти биле донесени без 
претходно да бидат разгледани на собир на ра-
ботните луѓе на погонот „Лазо Лавски" во село 
Сирково. Освен тоа, во предлогот се наведува дека 
овие акти биле донесени и спротивно на спогод-
бата за присоединување на погонот кон комбина-
тот, со која на погонот му бил загарантиран ста-
тус на самостојна организација на здружениот 
труд без својство на правно лице, но со посебна 
жиро-сметка. Исто така со предлогот се бара Су-
дот да одлучи и по барањето на работните луѓе 
од работните единици за лозаро-овоштарство и за 
поледелство и градинарство во село Сирково за 
издвојување од составот на Агрокомбинатот „Ло-
гар" во Титов Велес во самостојна работна орга-
низација. Ова барање на јавната расправа беше 
преиначено во барање за издвојување од составот 
на комбинатот „Лозар" заради присоединување 
кон Агрокомбинатот „Тиквеш" во Кавадарци. 

5. Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа Уставниот суд утврди дека пора-
нешниот Самостоен производен погон „Лазо Лан-
ски" во село Сирково на 1 октомври 1970 година 
се издвоил од составот на Републичкиот центар за 
унапредување на земјоделството во Скопје и се 
присоединил кон Агрокомбинатот „Лозар" во ТРЈ-
тов Велес. При присоединувањето била потпишана 
спогодба според која на погонот „Лазо Лавски" му 
се гарантира статус на самостојна организација на 
здружениот труд без својство на правно лице, но 
со посебна жиро-сметка. Меѓутоа Централниот ра-
ботнички совет на Комбинатот на својата седница 
од 21 мај 1971 година донел Правилник за орга-
низација на Агрокомбинатот „Лозар" во Титов Ве-
лес, со кој е утврдена нова организација на ком-
бинатот и се образувани нови пет самостојни ор-
ганизации на здружениот труд — сектори, во чиј 
состав постојат организации на здружениот труд 
— работни единици. Според овој правилник пого-
нот „Лазо Лавски" во село Сирково не постои ка-
ко самостојна организација на здружениот труд, 
а од него се образувани делови на работни еди-
ници и тоа во составот на Секторот за лозаро-ово-
штарство и во составот на Секторот за поледел-
ство и сточарство на агрокомбинатот. За спроведу-
вањето на овој правилник, советот на комбинатот 
на истата седница од 21 мај 1971 г. донел и посебна 
одлука под бр. 02-431 со која изречно е определено 
дека Самостојната организација на здружениот 
труд без својство на правно лице — производен 
погон „Лазо Лавски" во село Сирково се укинува 
како организациона единица која самостојно фор-
мира и распределува доход и дека нејзиниот ста-
тус се менува. Во оваа одлука е определено дека, 
согласно Правилникот за организација на Агро-
комбинатот „Лозар" во Титов Велес, погонот во 
село Сирково во иднина ќе работи во две работни 
единици и тоа за лозарство и овоштарство и за 
поледелство и сточарство. Во одлуката исто така е 
определено дека Самостојната организација на 
здружениот труд — производен погон „Лазо Лан-
ски" во село Сирково се укинува од 1 јуни 1971 
година. Врз основа на оваа одлука Агрокомбинатот 
„Лозар" на 16 септември 1971 година му поднел 
на Окружниот стопански суд во Скопје барање за 
бришење на погонот „Лазо^ Лавски" во село Сир-
ково од регистарот на стопанските претпријатија 
и дуќани. Со решение на Окружниот стопански 
суд во Скопје Фи. бр. 911/71 од 16 ноември 1971 
година овој погон бил избришан од регистарот. 
При крајот на месец јануари 1972 година била 
укината и посебната жиро-сметка на погонот. 

Освен тоа, Централниот работнички совет на 
Комбинатот на својата седница од 8 јули 1971 го-
дина донел и Правилник за внатрешна организа-
ција и систематизација на работните места во агро-
комбинатот. Во Табеларниот дел на овој правил-
ник, меѓу другото, се утврдени работните места во 
самостојните организации на здружениот труд — 
секторите кои биле образувани со правилникот од 
21 мај 1971 година. И според одредбите на овој 
правилник погонот „Лазо Лавски" во село Сирко-
во не постои како самостојна организација на 
здружениот труд. 

Разгледувајќи ја постапката за донесување на 
овие два правилника Судот утврди дека предло-
зите на овие акти не биле претходно разгледани 
од собирот на работните луѓе на погонот „Лазо 
Лански" во село Сирково, ниту со нив на каков и 
да е начин пред нивното донесување биле запо-
знати работните луѓе на овој погон. Исто така Су-
дот утврди дека Централниот работнички совет на 
Комбинатот не прибавил мислење од работната 
заедница на погонот за неговото укинување, иако 
според тогаш важечките одредби на член 209 од 
Основниот закон за претпријатијата тој бил дол-
жен такво мислење да прибави и посебно да го 
разгледа пред конечно да одлучи за тоа. 

Според ставот 2 на член 63 од Уставот на СР 
Македонија, организацијата на работењето и упра-
вувањето во работната организација треба да 
овозможат работните луѓе на секој степен и во 
сите делови на работниот процес што претставу-
ваат целина, да одлучуваат што понепосредно за 
прашањата на трудот, уредувањето на меѓусебните 
односи, распределбата на доходот и другите пра-
шања на нивната економска положба, обезбедувај-
ќи истовремено најповолни услови за работа и 
делување на работната организација како целина. 
Во остварувањето на оваа уставна одредба, според 
мислењето на Судот, општите акти на органите на 
управување на работната организација треба пред 
нивното донесување да бидат изнесувани пред 
работните луѓе за разгледување, затоа што на овој 
начин се обезбедува остварувањето на уставното 
начело за што понепосредно учество на работните 
луѓе во одлучувањето за уредување на меѓусебните 
односи и другите прашања во врска со работата и 
делувањето на работната организација. 

Со оглед на тоа што предлозите на означени-
те правилници пред нивното донесување не биле 
разгледани од работната заедница на погонот, ни-
ту од неа било побарано мислење за укинувањето 
на погонот, Судот утврди дека тие не се донесени 
во согласност со начелото за што понепосредно 
учество на работните луѓе во одлучувањето за уре-
дување на нивните меѓусебни односи и за други 
прашања на нивната економска положба, изразено 
во ставот 2 на член 63 од Уставот на СР Македо-
нија, поради што одлучи да ги поништи. 

Разгледувајќи ја одлуката бр. 02-431 од 21 мај 
1971 година Судот, на основа членот 75 од Основ-
ниот закон за претпријатијата, утврди дека со неа 
е повредено правото на самоуправување на работ-
ните луѓе на погонот „Лазо Лавски" во село Сир-
ково, затоа што таа е донесена за извршување на 
противу ставен правилник односно што со неа по-
гонот е укинат без претходно да се прибави ми-
слење од работната заедница на тој погон. Поради 
тоа Судот одлучи и оваа одлука да ја поништи. 

6. Во текот на претходната постапка, како и 
на јавната расправа, Судот утврди дека собирот 
на работните луѓе од работните единици за лозаро-
овоштарство и поледелство и градинарство во село 
Сирково на 27 јули 1971 година поднел барање до 
Централниот работнички совет на Комбинатот за 
издвојување од комбинатот во самостојна работна 
организација. По ова барање Централниот работ-
нички совет на седницата од 10 септември 1971 
година донел одлука бр. 02-2755 со која го одбил 
барањето поради тоа што со издвојувањето ќе се 
отежни вршењето на редовната дејност на комби-
натот, поради тоа што не постојат економски ус-
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лови погонот самостојно да ја врши својата деј-
ност како и поради тоа што не е дадена гаранција 
дека тој ќе може да ги отплатува обврските кои 
по издвојувањето ќе паднат на негов товар. Со 
оглед на тоа што барањето за издвојување од со-
ставот на комбинатот било одбиено, собирот на ра-
ботните луѓе побарал посредување на мешовита 
арбитража. Оваа арбитража со решение Р. 1061/71 
од 31 јануари 1972 година зазела став дека не се 
исполнети потребните услови од одредбите на чле-
новите 214, 215 и 216 од Основниот закон за прет-
пријатијата за издвојување на погонот „Лазо Лан-
ски" во село Сирково во самостојна работна орга-
низација, затоа што за издвојувањето не постоела 
економска оправданост. 

На 20 февруари 1972 година собирот на работ-
ните луѓе од работните единици за лозаро-ово-
штарство и за поледелство и градинарство во село 
Сирково повторно одлучил да поднесе до Цен-
тралниот работнички совет на Комбинатот барање 
за издвојување од неговиот состав заради присое-
динување кон Агрокомбинатот „Тиквеш" во Кава-
дарци. По ова барање, до денот на поднесувањето 
на предлогот на собирот на работните луѓе од 
овие работни единици до Уставниот суд, Централ-
ниот работнички совет на Комбинатот не донел 
одлука. На јавната расправа Судот утврди дека 
и тоа барање Централниот работнички совет на 
Комбинатот го одбил со одлука бр. 02-9022 од 15 
јуни 1972 година, пред се поради тоа што кон пред-
логот не бил приложен доказ за согласноста на 
Агрокомбинатот „Тиквеш" во Кавадарци за при-
соединување на погонот „Лазо Лавски" во село 
Сирково, како и за преземањето гаранции за ис-
платата на неговите кредитни обврски и други 
долгови. 

Разгледувајќи го барањето на работните луѓе 
од работните единици во село Сирково за издво-
јување од составот на Агрокомбинатот „Лозар" во 
Титов Велес во самостојна работна организација, 
Уставниот суд утврди дека не се исполнети усло-
вите за издврјување на дел од работна организа-
ција во самостојна организација, предвидени во 
член 215 од Основниот закон за претпријатијата 
и во ставот 4 на точка 2 од Амандманот XXI на 
Уставот на СФРЈ односно ставот 4 на точка 2 од 
Амандманот XVIII на Уставот на СРM. Заземајќи 
вакво становиште Судот го имаше предвид фак-
тот дека поранешниот погон „Лазо Лавски" во 
село Сирково, почнувајќи од 1968 година до денес, 
постојано работел со загуби, кои според завршната 
сметка за 1971 година изнесуваат над 1.500.000 ди-
нари, и кои во текот на 1972 година уште повеќе 
се зголемени, и дека поради тоа овој дел на агро-
комбинатот со издвојувањето во самостојна ра-
ботна организација уште во самиот почеток не ќе 
биде во можност да го обезбедува обновувањето на 
средствата за производство и другите средства за 
работа со кои управува, како и да ги исполнува 
другите со закон определени обврски. Ваква оцен-
ка е содржана и во предлогот на собирот на ра-
ботните луѓе поднесен до Судот, во кој изречно 
е нагласено дека не постои економска оправданост 
при денешни услови погонот да делува како са-

мостојна организација. Судот исто така утврди 
дека Агрокомбинатот „Лозар" во Титов Велес 
презел кредитни обврски за изградба на детална 
каналска мрежа за наводнување во рамките на 
мелиоративниот потсистем „Макарија" во износ од 
25.382.790 динари чија изградба е во завршна фа-
за и дека трошоците за изградбата на оваа мрежа 
на подрачјето на село Сирково ќе изнесуваат пре-
ку 8.000.000 динари. Судот исто така утврди дека 
Агрокомбинатот „Лозар" сметајќи и на производ-
ниот потенцијал на работните единици во село 
Сирково, врши и проширување на одделни про-
изводно-преработувачки капацитети (ладилник, 
винарска визба). 

Со оглед на ова Судот смета дека не постојат 
економски услови делот од Агрокомбинатот „Ло-
зар" во село Сирково да се издвои во самостојна 
работна организација. 

Разгледувајќи го барањето на собирот на ра-
ботните луѓе од делот на Агрокомбинатот „Лозар" 
во село Сирково за издвојување на овој дел од со-
ставот на Агрокомбинатот „Лозар" во Титов Ве-
лес заради присоединување кон Агрокомбинатот 
„Тиквеш" во Кавадарци Судот оцени дека и ова 
барање не е во согласност со постојните законски 
одредби затоа што, согласно смислата на член 218 
од Основниот закон за претпријатијата, чии одред-
би, според членот 13 од Уставниот закон за спрове-
дување на Уставните амандмани XX — ХLI се во 
сила, за издвојување на организација на здруже-
ниот труд од составот на една работна организа-
ција и за нејзиното присоединување кон друга 
работна организација е потребна согласност на ра-
ботните- луѓе од работната организација кон која 
треба да се изврши присоединувањето. Заземајќи 
вакво становиште Судот утврди дека не постои 
согласност од работните луѓе на Агрокомбинатот 
„Тиквеш" во Кавадарци за присоединување на де-
лот од Агрокомбинатот „Лозар" во село Сирково, 
ниту постојат гаранции дека Агрокомбинатот 
„Тиквеш" ќе ги презеде врз себе обврските за 
исплата на кредитите и другите долгови што ќе 
паднат на товар на делот од агрокомбинатот што 
бара издвојување, како и за надоместување на 
евентуалните штети што за Агрокомбинатот „Ло-
зар" ќе настанат со издвојувањето на овој дел 
и неговото присоединување кон Агрокомбинатот 
„Тиквеш" во Кавадарци. 

Со оглед на ова Судот смета дека не се испол-
нети условите делот на Агрокомбинатот „Лозар" 
во село Сирково да се издвои заради присоедину-
вање кон Агрокомбинатот „Тиквеш" во Кавадарци. 

Врз основа на изнесеново Судот одлучи да го 
одбие барањето на собирот на работните луѓе од 
делот на Агрокомбинатот „Лозар" во село Сирково 
за издвојувањето овој дел од составот на агроком-
бинатот. 

У. бр. 33/72 
13 октомври 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
УПРАВЕН ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 

ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА 

126. 
Врз основа на членот 76 од Законот за фи-

нансирање определени форми на општествената 
заштита на децата („Службен весник на СРМ" 
број 3/68, 3/70, 32/70 и 5/72) и членот 18 од Стату-
тот на Републичкиот фонд за додаток на деца 
(„Службен весник на СРМ" бр. 19/70), Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за додаток на деца 

— Скопје, на седницата одржана на 2 октомври 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА 

ЗА 1972 ГОДИНА 

I 
Финансискиот план на Републичкиот фонд за 

додаток на деца за 1972 година се утврдува со 
следниве: 
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221.830.000 дин. 

14.460.000 „ 
207.370.000 „ 

23.280.000 „ 

ПРИХОДИ: 

1. Вкупни приходи 
2. Издвојување во посебната 

резерва над 14% 
3. Приходи по издвојување 

РАСХОДИ: 

Вишок на приходи над 
расходи 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 

УПРАВЕН ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА 

Бр. 01-3491/1 
2 октомври 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

Галип Дема, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТЕТОВО 

127. 
Врз основа на член 88 ст. 1 од Законот за 

здравствено осигурување и задолжителните видо-
ви на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/71) и точка 9 од Од-
луката за регулирање работата на Заедницата 
за здравствено осигурување на работниците — Те-
тово, Собранието на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците во Тетово, на својата 
седница одржана на ден 23.10.1972 год. донесе 

вање на програмите за дејноста на Заедницата и 
за работата на Стручнава служба, за спроведува-
ње на здравственото осигурување, на финанси-
скиот план, на работите што произлегуваат од за-
конските и други прописи, како и на другите за-
дачи и работи, со кои .Собранието на Заедницата 
ќе ја задолжи Службата. 

Директорот на Заедницата ја застапува Заед-
ницата во имотно-правните и работно-правните 
односи, како и Собранието на Заедницата во рам-
ките на овластувањата дадени од Собранието. 

Зо својата работа, како и за работата на 
Стручната служба, Директорот на Заедницата од-
говара пред Собранието на Заедницата. 

V 
Стручната служба на Заедницата може да вр-

ши стручни, финансиски и административни ра-
боти и за други интересни заедници, односно асо-
цијации, до колку тоа спогодбено се утврди. 

VI 
За преземањето на работниците од бившиот 

Комунален завод за социјално осигурување — Те-
тово на работа во Стручната служба, Директорот 
на Заводот ќе. донесе посебни решенија. 

VII 
Со оваа одлука престануваат да важат одред-

бите од Одлуката за обезбедување односно овласту-
вање на организација за вршење на стручните, 
финансиските и административните работи во вр-
ска со спроведување на здравственото осигурува-
ње, донесена под број 0204-827/1 од 30.ХП.1971 год. 

VIII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1.Х1.1972 година. 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА СТРУЧНА СЛУЖБА НА 
ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТЕТОВО 

За вршење на стручните, административните 
и финансиските работи во врска со спроведува-
њето на здравственото осигурување се формира 
Стручна служба на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците — Тетово (во ната-
мошниот текст: Стручна служба). 

Со Стручната служба раководи Директорот на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците Тетово (во натамошниот текст: Директор 
на Заедницата). 

I I 
Во Стручната служба за вршење на стручните, 

административните и финансиските работи во вр-
ска со спроведувањето на здравственото осигуру-
вање, инвалидското и пензиското осигурување, 
пензискиот стаж, детскиот додаток и др. се презе-
маат работниците на бившиот Комунален завод 
за социјално осигурување — Тетово, до донесува-
њето на Статутот на Заедницата. 

Ш 
До донесување на Статутот на Заедницата на 

здравственото осигурување на работниците — Те-
тово за работа на Стручната служба ќе се при-
менуваат општите акти донесени од страна на 
бившиот Комунален завод за социјално осигурува-
ње — Тетово. 

IV 
Во раководењето со Стручната служба. на За-

едницата, Директорот на Заедницата ја организи-
ра работата на Службата, се грижи за извршу-

в а 0402-791 
23 октомври 1972 година 

Тетово 
Претседател, 

Живка Отушска, е. р. 

128. 
Врз основа на член 29 став 1 точка 6 од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 24/65, 29/66, 12/67, 54/67 и 15/71), а во 
врска со член 104 став 1 од Основниот закон за 
установите („Службен лист на СФРЈ" бр. 5/65, 
50/68 и 55/69), Собранието на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Тетово, 
на својата седница одржана на 23.Х.1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОМУНАЛНИОТ ЗАВОД ЗА 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО 

Комуналниот завод за социјално осигурување 
во Тетово, востановен со одредбите на член 29 
став 1 точка 6 од Основниот закон за организаци-
ја и финансирање на социјалното осигурување за 
територијата на Комуналната заедница за соци-
јално осигурување — Тетово, престанува на 31.Х. 
1972 година. 

II 
Работата на работниците на Комуналниот за-

вод за социјално осигурување — Тетово, во сми-
сла на одредбите на член 109 од Основниот закон 
за работните односи — пречистен текст („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 12/70), им престанува на 31.Х. 
1972 година. 
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III 
Делот од основните средства и инвентарот на 

Комуналниот завод за социјално осигурување во 
Тетово, утврден во смисла на член 148 од Законот 
за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), како и пра-
вата и обврските на тој Завод во врска со спро-
ведувањето на здравственото осигурување се пре-
несуваат на Заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците — Тетово. 

Со делот на основните средства и инвентарот 
на Комуналниот завод за социјалното осигурување 
во Тетово, како и со правата и обврските на тој 
Завод што се однесуваат на спроведувањето на 
инвалидско-пензиското осигурување и додатокот на 
деца, ќе се постапи на начин определен со закон 
и други прописи. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1.Х1.1972 година. 

Бр. 0402-791 
23 октомври 1972 година 

Тетово 
Претседател, 

Живка Отуњска, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, на 10.Ш.1972 го-
дина, рег. бр. 107/65 е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на Трајко 
Столовски, директор на Основното училиште „Борис 
Кидрич" село Старавина, Битолско. 

Се овластува за потпишување на училиштето 
Бибовски Петко, директор и Шиндевски Петре. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 19/72. (580) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, на 16.111.1972 го-
дина, рег. бр. 115/65 е запишано следното: Централ-
ното основно училиште „Иво Рибар Лола" село Сте-
ње, Ресен, престана со својата работа и се брише 
од регистарот на стопанските организации, кој го 
води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на ре-
шението бр. 02-3671/1 од 22.УН.1970 година, од Со-
бранието на општината Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 21/72. (598) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, на 3.Ш.1972 го-
дина, рег. бр. 35/66 е запишано следното: Се проши-
рува дејноста на Заводот за запослување на работ-
ниците — Струга и со тоа да дава општопризнат 
степен на стручно образование во ранг на квали-
фикувани работници од металната струка. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-306/6 од 25.V. 1971 година, од работната 
заедница на Заводот за запослување на работниците 
— Струга и решението бр. 01-3221/1 од 20.УП.1971 
година, на Собранието на општината Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 14/72. (599) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, на 28.11.1972 го-
дина, рег. бр. 103/65 е запишано следното: Му пре-

станува овластувањето за потпишување на Здрав-
ко Мариноски, директор на Основното училиште 
„Наум Охридски" село Пештани, Охридско. 

Се овластува за потпишување Кузмановски 
Милорад, директор на училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 12/72. (592) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, на 11.11.1972 го-
дина, рег. бр. 94/66, е запишано следното: Им пре-
станува овластувањето за потпишување на Костој-
чиноски Митре и Свето Чочороски, управник на 
Здравствената станица во село Вевчани, Струга. 

Се овластува за потпишување Нечовски д-р 
Илија, в.д. директор да ја потпишува установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 11/72. (467) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите рег. бр. 533, стра-
на 173, книга Ш е запишано следното: На досегашни-
от потписник на Основното училиште „Јосип Броз 
Тито" населба Влае — Скопје, Димитров Никола, 
согласно со решението бр. 03-107 од 10.П.1972 год., 
му престанува правото за потпишување, поради 
разрешување од должноста директор. 

За директор на Основното училиште „Јосип 
Броз Тито" населба Влае — Скопје, согласно со од-
луката број 04-15, од 13.1.1972 година, на Советот, 
се именува Сјеклоќа Милорад Марија, која учили-
штето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, заедно со стариот 
потписник Анѓушева Марица, секретар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 22 од 31.Ш.1972 година. (603) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 451, стра-
на 849, книга II е запишано следното: Согласно со 
решението бр. 02-131/4, од 18.111.1969 година, на Ра-
ботната заедница директорот на Републичкиот за-
вод за заштита на спомениците на културата — 
Скопје, Антонија Николовски е разрешен од долж-
ност. 

Согласно со решението бр. 15-422/1, од З.Ш.1969 
година, на Извршниот совет на СР Македонија за 
директор на Републичкиот завод за заштита на спо-
мениците на културата — Скопје е именуван Ќор-
наков Димитар. 

На потписникот на гореназначениот Завод Мит-
ко Папазов, согласно со одлуката бр. 02-1348/2 од 
18.ХП.1970 година, на работната заедница му пре-
станува правото за потпишување поради разрешу-
вање од должност. 

Републичкиот завод за заштита на спомениците 
на културата — Скопје, ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува, во границите на овластувањето 
Валканова Васка, сметководител, согласно со одлу-
ката бр. 02-129/1 од 21.1.1972 година, на работната 
заедница. 

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

бр. 40 од 3.1У.1972 година. (604) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 117, стра-
на 692, книга I е запишано следното: Досегашниот 
декан на Природно-математичкиот факултет — 
Скопје проф. д-р Ордан Печи јаре е разрешен од 
должноста декан, со одлуката бр. 0201-2323/1 од 21. 
IX.1972 година, на Советот на факултетот, од одр-
жаната седница на 8.УИ.1971 година. За декан на 
споменатиот факултет со цитираната одлука е на-
значен проф. д-р Александар Димовски, кој нема 
да биде потписник. 

На досегашниот потписник на Природно-мате-
матичкиот факултет — Скопје, професор д^р Ристо 
Бузалков му престанува правото за потпишување, 
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бидејќи е разрешен од должноста продекан, со од-
луката бр. 0201-3529/1 од 29.ХП.1971 година, на со-
ветот на факултетот и за нов потписник е назна-
чен со цитираната одлука доц. д-р Драган Дими-
тровски, продекан на факултетот, кој истиот ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, со стариот регистриран потпис-
ник Ивановска Лепосава, шеф на сметководството, 
сметано од 25.1.1972 година. 

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

бр. 10 од 11.1У.1972 година. (642) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр .144, стра-
на 798, книга I е запишано следното: Досегашниот 
потписник на Пионерскиот дом „Ѓоре Органџиев" 
— Титов. Велес, Дукова Софијанка, секретар смет-
кополагач, ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува споменатиот дом како Камчева Софи јанка, 
согласно со изводот од матичната книга на венча-
ните, сметано од 29.УИ.1971 година. 

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

бр. 96/71 од 6.1У.1972 година. (643) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 100, стра-
на 624, книга I е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Основното училиште „Маршал 
Тито" — Тетово, Коцевски Пиро, согласно со ре-
шението бр. 03-79 од 10.111.1971 година, на Советот 
му престанува правото на потпишување поради 
разрешување од должноста директор. 

За директор на Основното училиште „Маршал 
Тито" — Тетово, согласно со одлуката на Со-
ветот на работната заедница се именува Методи 
Пачаџиев, кој училиштето ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, заедно со новиот потписник Томовска Сави-
ца. 

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

бр. 21 од 9.У.1972 година. (761) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 14, стра-
на 991, книга III е запишана под име: Факултетско 
земјоделско стопанство село Трубарево, Скопско 
— Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Продавница број 2 во Скопје, па-
зар „Тафталиџе". Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на земјоделско-индустриски 
прехранбени артикли. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Факултетското земјоделско стопанство село 
Трубарево, со одлуката од одржаната седница на 
21.1Х.1970 година. 

Продавницата број 2 во Скопје ќе ја потпишу-
ва, задолжува и раздолжува Папакузов Алексо, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 176/71 од 11.1У.1972 година. (640) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 14, стра-
на 991, книга III е запишана под фирма: Факултет-
ско земјоделско стопанство село Трубарево, Скоп-
ско — Организација на здружен труд, без својство 
на правно лице — Продавница во село Трубарево, 
број 1. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на земјоделски производи и флаширано 
млеко. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Факултетското земјоделско стопанство село 
Трубарево, со одлуката од одржаната седница на 
21.1Х.1970 година. 

Продавницата број 1 во село Трубарево ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува Чалдаров 
Илија, раководител, во границите на овластува-
њето. 

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

бр. 177/71 од 11.IV.1972 година. (641) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 669, стра-
на 831, книга III е запишано следното: Кон „Скоп-
је" — Општествен дом — Дебар, со одлуката број 
01-68 од 11.УШ.1971 година, на Советот на Работ-
ната заедница на Работничкиот дом — Дебар, од 
одржаната седница на 11.УШ.1971 година, согласно-
ста бр. 01-85 од 28.1Х.1971 година, на Општинскиот 
дом „Скопје" — Дебар и одлуката бр. 01-2371/2 од 
27.VIII. 1971 година, на Општинското собрание се 
присоединува Работничкиот дом — Дебар. 

Со присоединување^ Работничкиот дом — Де-
бар, се брише од регистарот на установите од рег. 
бр. 635, страна 665, книга III. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 132/71 од 15.111.1972 година. (482) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 702, стра-
на 995, книга III е запишана под фирма: Земјодел-
ска станица во Скопје, ул. „Беласица" број 6. Пред-
мет на работењето на Земјоделската станица е: 

— унапредување на земјоделството преку раз-
ни стручно-агротехнички и технолошко-производ-
ствени практични методи за примена на теренот на 
современата земјоделска наука и практика и тоа 
преку: 

— проучување на климатско-почвените и агро-
еколошките услови за одделни земјоделски култу-
ри и реонирање на истите; 

— поставување и вршење опити со разни сорт-
ни семиња и посад очен материјал, примена на веш-
тачки ѓубрива и хемски препарати за заштита на 
растенијата од болести и штетници; 

— вршење лабораториски анализи на: хемиско-
физичкиот состав на почви, анализи на добиточна 
храна, анализи на шеќерноста и киселините во 
грозјето, анализа за квалитет на семенски матери-
јал, вештачки ѓубрива и други лабораториски ана-
лизи во врска со унапредувањето на земјоделското 
производство; 

— вршење апробација на семенски посеви за 
производство на квалитетни семиња; 

— организирање и водење антипероноспорна и 
извештај на служба за појавите и движењето на 
растителните болести и штетници и превентивна 
заштита на лоз јата; 

— организирање и водење на акции за зашти-
та на растенијата од растителни болести и штет-
ници преку посебен услужен сервис и преку Земјо-
делска аптека кои се составен дел на установата; 

— давање стручни совети и вршење во своја 
режија или преку кооперација со одделни земјо-
делски организации; применување современа техно-
логија за употреба на вештачки ѓубрива, средства за 
современа заштита на земјоделски култури од ра-

стителни болести и штетници, примена на совреме-
на механизација и други средства за унапредување 
на земјоделското производство; 

— унапредување на индивидуалното земјодел-
ско производство преку посебни планови и про-
грами, сходно со мерките од законските прописи 
што произлегуваат од законот и одлуката за обра-
зување фонд за унапредување на индивидуалното 
земјоделство; 

— изготвување земјоделски планови и програ-
ми за подигање овошно-лозови и други насади и 
производни објекти на земјоделски култури; 

— вршење здравни прегледи на посадочен ма-
теријал; 
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— одржување стручни предавања, курсеви и 
семинари за земјоделските производители; 

— печатење стручни брошури, напатствија и 
совети. 

Земјоделската станица е основана од Тргов-
ското претпријатие на големо и мало „Вардар 
промет" — Скопје, со одлуката број 02-168 од 
18.11.1972 година. 

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Милош Димитров, в.д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Конституирањето ќе се изврши во рок од 30 

дена. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 27, од 27.1У.1972 година. (755) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 241, стра-
на 1190, книга I е запишана под фирма: Завод за 
запослување на работници — Крива Паланка — 
Организација на здружен труд, без својство на 
правно лице — Испостава — Кратово, ул. „Гоце 
Делчев" број 2. Предмет на работењето на Испо-
ставата е следење и проучување движењето на вра-
ботеноста и факторите што влијаат врз вработено-
ста како и потребите на стопанството и општестве-
ните служби од кадри; истражување резервите и 
трошоците на работните сили и профилите на 
стручните кадри потребни во стопанството и оп-
штествените служби; проучување дејството на сто-
панските и други кадри врз вработеноста и вра-
ботувањето; организирање стручно оспособување на 
работните луѓе што бараат вработување за нивно 
поправилно вработување; помагање на работните 
луѓе при изборот на занимањето, како и стручна 
помош на работните луѓе заради задоволување на 
нивните работи утврдени со Закон и Статут и со 
заклучоците на Собранието на заедницата. 

Испоставата е основана од Заводот за з а б о л у -
вање на работници — Крива Паланка, со одлуката 
број 01-533/1, од 26.У1.1971 година, на работната 
заедница. 

Испоставата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат, во границите на овластувањето 
Страхил Монев и Мане Иванов. 

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

бр. 99/71 од 14.1У.1972 година. (673) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 141, стра-
на 784, книга I е запишано следното: Досегашната 
фирма на Основното училиште „Кирил и Методи-
ја" село Сингелиќ, согласно со одлуката бр. 02-422 
од 15.ХИ.1971 година, на Советот на работната заед-
ница и решението бр. 07-27270/1, на Собранието на 
град Скопје од 24.1Х.1971 година се менува и ќе 
гласи: Централно осумгодишно основно училиште 
„25 Мај" село Сингелиќ — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 14 од 24.1У.1972 година. (690) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 683, стра-
на 899, книга III е запишано следното: Досегаш-
ниот в.д. директор на Централното основно учили-
ште „Братство единство" населба Драчево — Скоп-
је, Кузаревски Ристо, согласно со решението бр. 
57—04 од 10.111.1972 година, на Советот на работ-
ната заедница се назначува за директор, кој пона-
таму ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
училиштето, во границите на овластувањето заедно 
со стариот потписник Марковска Фаница. 

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

бр. 34 од 13.1У.1972 година. (691) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 24ЈН.1972 го-

дина, рег. бр. 66/66 е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на Иван 
Групче, директор на Основното училиште „Кирил 
и Методи" село Кукуречани, Битолско. 

Се овластуваат за потпишување на училиштето 
Трајко Стој овски, директор и Размовски Вангел — 
режисер. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 24/72. , (728) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 19.1У.1972 го-
дина, рег. бр. 97/66 е запишано следното: Се про-
ширува дејноста на Металскиот училишен центар 
„Тито" — Охрид, уште со: формирање паралелки 
за машински техничари со четиригодишно траење 
на образованието. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-197 од 29.УШ.1970 година, на Советот 
на Металскиот училишен центар „Тито" — Охрид 
и решението бр. 09-3993/1 од 17.Х1.1971 година, од 
Републичкиот секретаријат за образование, наука и 
култура — Скопје и писмото бр. 04-6716/1—70, од 
21.1.1971 година, од Собранието на општината Ох-
рид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 64/71. (733) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 23.ШД972 го-
дина, рег. бр. 11/70, е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на Дано 
Домлески, в.д. директор на Заштитната работилни-
ца за рехабилитација и запослување на инвалиди-
зирани лица — Прилеп. 

Се овластува за потпишување Методија Јава-
шоски, привремен директор на установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 23/72. (737) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 434, стра-
на 781, книга II е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Драмскиот театар — Скопје, Та-
севски Здравко, согласно со Одлуката бр. 02-705 од 
11.1У.1972 година, на Советот му престанува пра-
вото на потпишување поради разрешување од долж-
ност. 

За нов потписник на Драмскиот театар, согласно 
со горецитираната одлука се назначува Стефанов-
ски Ристо, управител, кој театарот ќе го потпишу-
ва, задолжува и раздолжува, во границите на овла-
стувањето, со стариот потписник Ценевска Марија, 
сметководител. 

Ценевска Марија ќе потпишува како Крстева 
Марија. 

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

бр. 52 од 8.У.1972 година (760) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 479, стра-
на 809, книга III е запишана под име: Установа за 
комунално и станбено стопанисување — Дебар — 
Организација на здружен труд, без својство на 
правно лице — Продавница број 1, во Дебар ул. 
„Братство единство" број 5. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на водоинсталатерски, 
канализациони, санитарни и електроматеријали. 

Продавницата е основана од Установата за ко-
мунално и станбено стопанисување — Дебар, со од-
луката број 01-600/2, од 21.ХП.1971 год., од одржа-
ната седница на 21.ХП.1971 година. 

Раководител на продавницата е Рамиз Војка. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува установата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 13 од 16.УЛ972 година. (803) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 704, стра-
на 1005, книга III е запишан под име: Заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија — Скопје. Предмет на работењето на Заед-
ницата е спроведување на пензиското и инвалид-
ското осигурување на територијата на СР Маке-
донија. 

Заедницата е востановена по сила на Законот 
(чл. 208-6) од Законот за измени и дополнение на 
Основниот закон за пензиското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 15 и 16/71). 

Заедницата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува ѓорѓиев Душко, в.д. директор, во граници-
те на овластувањето. 

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

бр. 23 од 19.У.1972 година. (804) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 218, стра-
на 1097, книга I е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Клиниката за ортопедски боле-
сти при Медицинскиот факултет — Скопје, профе-
сор д-р Ѓуро Сушец, согласно со одлуката број 404 
од 27.1У.1972 година, на Советот, му престанува пра-
вото за потпишување, поради разрешување од 
должност. 

За управител на гореназначената клиника се 
именува професор д-р Димко Кепески кој и пона-
таму ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
клиниката, во границите на овластувањето, заедно 
со новите потписници асистент д-р Љупчо Сера-
фимов, заменик управител и Трајановска Светлана 
в.д. шеф на финансиско-административната служба. 

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

бр. 58 од 29.У.1972 година. (866) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 628, 
страна 1023, книга III е запишано следното: Нази-
вот на Станицата за унапредување на земјодел-
ството во Охрид како организација во состав на 
Здружениот земјоделски институт — Скопје, соглас-
но со решението Ус. бр. 27/65 од 23.ХП.1965 година, 
на Окружниот стопански суд во Битола, треба да 
гласи: „Земјоделска станица во Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 112/69 од 16.У1.1972 година. (927) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 22, стра-
на 92, книга I е запишано следното: Кон Медицин-
скиот центар — Титов Велес, со одлуката 0201 број 
1265/4 од 23.Х1.1971 година, на Советот на работната 
заедница на Медицинскиот центар — Титов Велес, 
од одржаната седница на 25.Х1.1971 година, одлу-
ката број 01-1050/1 од 27.Х.1971 година, на Советот 
на работната заедница на Медицинскиот центар — 
Неготино, од одржаната седница на 27.Х.1971 година, 
се присоединува Медицинскиот центар — Неготи-
но, како организација на здружен труд со свој-
ство на правно лице под име: Медицински центар 
— Титов Велес — Организација на здружен труд, 
со својство на правно лице — Неготино. 

Предмет на работењето на организацијата е 
укажување здравствена заштита на осигурениците 
на Комуналната заедница — Неготино и на насе-
лението на Општината —• Неготино. 

Организацијата е основана со присоединување 
на Медицинскиот центар — Неготино кон Меди-
цинскиот центар — Титов Велес, согласно со горе-
цитираните одлуки. 

Организацијата на здружен труд, со својство на 
правно лице во Неготино ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластување-
то д-р Лазар Димитриев, раководител. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Се запишува во регистарот на установите рег. 

бр. 411, страна 756, книга I следното: Се брише од 
регистарот на установите од рег. бр. 133, страна 
754, книга I Медицинскиот центар — Неготино, по-
ради присоединување кон Медицинскиот центар — 
Титов Велес, како организација на здружен труд, 
со својство на правно лице, согласно со ^рецити-
раните одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 9 од 18.У.1972 година. (810) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 359, стра-
на 471, книга II е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник Методија Стефановски директор на 
Основното училиште „Братство единство" — Гости-
вар, му престанува правото за потпишување, бидеј-
ќи е разрешен од должност со спогодбата број 0401. 
116/1 од 1.У1.1971 година. 

За директор на споменатото училиште е назна-
чен со решението број 0401—155/1 од 20.УП.1971 го-
дина, на Советот на работната заедница на учили-
штето Милошевски Цветко, кој истото ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето со стариот регистриран потписник 
Јулка Деспотовска, сметано од 5.У1.1972 година. 

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

бр. 38 од 12.У1.1972 година. (907) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 628, стра-
на 635, книга III е запишано следното: Установи во 
состав на здружената научна установа Здружен 
земјоделски институт— Скопје се: 

— Земјоделски институт — Скопје, 
— Институт за памук — Струмица, 
— Реонска опитна станица — Кочани 
— Земјоделска станица — Охрид. 
Податоци за горенаведените установи 
1. Земјоделскиот институт — Скопје, ќе ја оба-

вува следната дејност: 
а) Научни испитувања во областа на полјодел-

ството, производство и репродукција на исход ен се-
менски материјал од житни, градинарски, фуражни 
и некои индустриски култури, со примена на селек-
ција, апробација и контрола на производниот се-
менски материјал на сопствени површини и повр-
шини на други стопански организации. Усовршува-
ње на научен и стручен кадар. 

б) Споредна дејност: кооперирање со земјодел-
ски стопанства и со индивидуалните производители 
од селата Граешница, Лажец и Драгош (Битолско), 
снабдување на кооперантите со репродукционен ма-
теријал (семе, средства за заштита, ѓубрива и дру-
го), индустриски и други стоки, откуп на земјодел-
ски производи во кооперација како и вршење на 
услуги на кооперантите. 

Земјоделскиот институт — Скопје како устано-
ва во состав на Здружениот земјоделски институт 
— Скопје има статус на правно лице. 

За директор на установата е назначен д-р ѓор-
ѓи Банџо, кој е овластен и за потпишување. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
2. Институтот за памук — Струмица, ќе ја оба-

вува следната дејност: 
а) Научни испитувања во областа на полјодел-

ството, производство и репродукција на исходон се-
менски материјал од културата на памук со приме-
на на селекција, апробација и контрола на произ-
ведениот семенски материјал на сопствени површи-
ни на други стопански организации, усовршување 
на научен и стручен кадар. 

б) Споредна дејност: Кооперирање со земјо-
делските стопанства и со индивидуалните произво-
дители на памук во СРМ. 

Институтот за памук — Струмица како уста-
нова во состав на Здружениот земјоделски инсти-
тут — Скопје има статус на правно лице. 
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За директор на установата е назначен дипло-
мираниот инженер агроном Борис Бинчев, кој е 
овластен и за потпишување. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
3. Реонската опитна станица Кочани, ќе ја 

обавува следната дејност: 
а) Научни испитувања во областа на полјодел-

ството, производство и репродукција на исход ен се-
менски материјал од културата ориз, со применана 
селекција, апробација и контрола на произведениот 
семенски материјал на сопствени површини и по-
вршини на други стопански организации. Усовршу-
вање на научен и стручен кадар. 

б) Споредна дејност: кооперирање со земјодел-
ските стопанства и индивидуалните производители 
на ориз во СРМ. 

Реонската опитна станица — Кочани како уста-
нова во состав на Здружениот земјоделски ин-
ститут — Скопје, има статус на правно лице. 

За директор на установата е назначен д-р Иван 
Серафимов, кој е овластен и за потпишување. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
4. Земјоделската станица во Охрид ќе ја оба-

вува следната дејност: 
а) Научни испитувања во областа на овоштар-

ството и полјоделството, производство на посад очен 
материјал од овошни видови со примена на селек-
ција, апробација и контрола на произведениот по-
садочен материјал на сопствени површини и повр-
шини на други стопански организации. Усовршува-
ње на научен и стручен кадар. 

б) Споредна дејност: кооперирање со земјодел-
ските организации и индивидуалните производители 
на овошје. Проучување одделни проблеми специ-
фични за брдско-планинските подрачја на СРМ 
(ерозија и друго). 

Земјоделската станица — Охрид како установа 
во состав на Здружениот земјоделски институт — 
Скопје, има статус на правно лице. 

За директор на установата е назначен дипломи-
раниот инженер агроном Александар Корженски, 
кој е овластен и за потпишување. 

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

бр. 112/69 од 16.У1.1972 година. (926) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 15, стра-
на 63, книга I е запишано следното: Дејноста на Ус-
тановата за локален печат и радио станица — Ку-
маново, согласно со одлуката бр. 03-28/1 од 17.У. 
1972 година, на Советот на работната заедница на 
установата, од одржаната седница на 12.У.1972 годи-
на, и согласноста бр. 02-79/1 од 26.У.1972 година, на 
извршниот одбор на Општинската конференција на 
ССРН — Куманово се проширува и со изработува-
ње на фотографиите на весникот и со вршење ус-
луги на општествено-политичките и работните ор-
ганизации и на граѓаните. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 70 од 22.У1.1972 година. (966) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 599, стра-
на 511, книга III е запишано следното: На досегаш-
ниот директор на Републичкиот центар за идеолош-
ко-политичко образование и студии :— Скопје, Ан-
дов Стојан, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должноста со одлуката број 
59, од 2.П.1972 година, на Советот на работната заед-
ница, од одржаната седница на 4.П.1972 година. 

За директор на Републичкиот центар за идео-
лошко-политичко образование и студии — Скопје 
е назначен со одлуката бр. 98 од 29.11.1972 година, 
на Советот на работната заедница, од одржаната 
седница на 28.11.1972 година, Герасимовски Димитар, 
кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжу-
ва, во границите на овластувањето, со старите ре-
гистрирани потписници и тоа: Стојковски Трајче и 
Ѓоре Николовски секретар, сметано од 10.У.1972 го-
дина. 

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

бр. 57 од 26.У1.1972 година. (970) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 413, стра-
на 697, книга II е запишано следното: На досегаш-
ниот в.д. директор на Установата за чистота, зеле-
нило и водовод од село Богданци, Гевгелија, Томе 
Таушанов, согласно со решението бр. 272, на работ-
ничкиот совет донесено на 16.Х1.1970 година, му 
престанува правото на потпишување, поради раз-
решување од должност. 

За директор на установата, согласно со горена-
веденото решение се назначува Шутаров Ри-
сто, кој установата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето. 

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

бр. 9/71 од 6.Ш.1972 година. (480) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 666, стра-
на 813, книга III е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Ветеринарната станица — Ки-
чево Павле Кизов, согласно со одлуката бр. 02-3/1 
до 13.1.1972 година на Советот му престанува пра-
вото за потпишување, поради разрешување од 
должноста директор. 

За директор на Ветеринарната станица — Ки-
чево, согласно со одлуката бр. 02-21/1 од 26.11.1972 
година се именува Наумовски. Трајче, кој станицата 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето, заедно со старите потпис-
ници Џевдет Ибишоски, благајник и Наумоски Ве-
личе. 

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

бр. 35 од 29.У.1972 година. (884) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9.Ш.1972 година, рег. бр. 2/63, книга I е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Индустријата 
за производство на трикотажа и конфекција „Илин-
денка" —.Крушево, уште со производство на ќили-
ми и јамболии. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од 25.ХП.1971 година на Претпријатието за из-
работка на ќилими „Манчу Матак" — Крушево и 
Индустријата за производство на трикотажа и кон-
фекција „Илинденка" — Крушево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 86/72. (586) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9.Ш.1972 година, рег. бр. 99/55, книга II е запишано 
следното: Претпријатието за изработка на ќилими 
„Манчу Матак" — Крушево се присоединува кон 
Индустријата за производство на трикотажа и кон-
фекција „Илинденка" — Крушево. 

Претпријатието за изработка на ќилими „Манчу 
Матак" — Крушево престана со својата работа и се 
брише од регистарот на стопанските организации 
што го води овој суд, поради присоединување кон 
Индустријата за производство на трикотажа и кон-
фекција „Илинденка" — Крушево. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од 25.ХП.1971 година на работничкиот совет на 
Претпријатието за изработка на ќилими „Манчу 
Матак" — Крушево и Индустријата за производ-
ство на трикотажа и конфекција „Илинденка" — 
Крушево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 85/72. (587) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 9.Ш.1972 година, рег. бр. 99/55, книга II е запи-
шано следното: Се симнува присилната управа на 
Претпријатието за изработка на ќилими „Манчу 
Матак" — Крушево. 

Се овластува за потпишување Владо Стојанов-
ски, в.д. директор на претпријатието. 

Оваа промена е извршена врз основа на реше-
нието бр. 06-940/2 од 10.Х1.1971 година на Собранието 
на општината Крушево, одлуката бр. 02-1099/1 од 
18.Х1.1971 година на Собранието на општината Кру-
шево и заклучокот бр. 04-133/2 од 11.ХП.1971 годи-
на на работничкиот совет на Претпријатието за из-
работка на килими „Манчу Матак" — Крушево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 92/72. (588) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
23.11.1972 година, рег. бр. 13/58, книга II е запишано 
следното: Се менува фирмата на Продавницата во 
Прилеп, на Индустријата за чевли и пластика „Со-
лид" — Суботица и гласи: Комбинат за обувки, пла-
стика и кожа „Солид" — Суботица, Здружена орга-
низација на „Инкотекс", на здруженото претприја-
тие — Београд, СОУР „Индустриско продавнице" — 
продавница во Прилеп, ул. „Борка Талески" бр. 34. 

Се менува раководителот Зојчески Драган. За 
раководител е поставена Зојческа Марија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 71/72. (596) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 6.П1.1972 година, рег. бр. 6/55, книга III е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Земјо-
делската задруга „Напредок" — село Ложани, Стру-
га, уште со продажба, на големо и мало на сите ви-
дови градежен материјал. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-145/1 од 27.111.1971 година од задруж-
ниот совет на Земјоделската задруга „Напредок" се-
ло Ложани и решението бр. 08-710/159 од 31.ХП.1971 
година од Собранието на општината Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 88/72. (601) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 76, страна 816, книга VI е запишано след-
ното: Предметот на работата на Организацијата на 
здружен труд без својство на правно лице — Де-
ловница — Кичево, ул. „Амит Челопечанец" број 2, 
на Новинско-издавачкото печатарско претпријатие 
„Нова Македонија" — Скопје, согласно со одлуката 
бр. 12—197/1 од 18.1.1972 година на работничкиот со-
вет се проширува со промет со кинкалериска сто-
ка, кибрити, цигари и други производи од тутун, 
таксени вредносници, Југословенска лотарија, амба-
лажна, рекламна и тапет-хартија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 284 од 28.111.1972 година. (616) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 50, страна 702, книга VI е запишано след-
ното: Кон Претпријатието за трговија на мало, про-
изводство и услуги „22 Декември" — Скопје, соглас-
но со одлуката на работничкиот совет, од одржаната 
седница на 17.ХП.1970 година, на Претпријатието за 
трговија на мало, производство и услуги „22 Декем-
ври" — Скопје и одлуката на работната заедница 
на Занаетчиската шивачка производително услуж-
на задруга „Вардар" — Скопје, од одржаната сед-
ница на 4ЛЛ1971 година се присоединува Занаетчис-
ката шивачка производители услужна задруга 
„Вардар" — Скопје, ул. „11 Октомври" број 13. 

Се запишува во регистарот на стопанските ор-
ганизации при овој суд, рег. бр. 495, страна 1396, 

книга I, следното: Се симнува присилната управа 
над Занаетчиската шивачка производително услуж-
на задруга „Вардар" — Скопје, ул. „11 Октомври" 
број 13, со решението број 07-14038 од 28.ГУ.1971 го-
дина на Собранието на град Скопје. На присилниот 
управник Александар Магеровски, дипломиран еко-
номист, му престанува правото за потпишување, би-
дејќи е разрешен од должност. 

Се брише од регистарот на стопанските органи-
зации на овој суд, од рег. бр. 495, страна 1396, кни-
га I Занаетчиската шивачка производители ус-
лужна задруга „Вардар" — Скопје, бидејќи се при-
соединува кон Претпријатието за трговија на мало, 
производство и услуги „22 Декември" — Скопје, со 
горецитираните одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 737/71 од 31.1П.1972 година. (630) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 290, страна 391, книга II е запишано след-
ното: На досегашниот в.д. директор на Трговското 
претпријатие за промет на големо и мало, со тек-
стил и кожна галантерија „Јелак", Тетово, Никола 
Јовановски, му престанува правото за потпишува-
ње, бидејќи е разрешен од должност, со одлуката 
бр. 02-1497 од 13.ХП.1971 година на работничкиот 
совет, од одржаната седница на 13.ХП.1971 година. 

За директор на споменатото претпријатие е на-
значен Ацевски Илија, со одлуката бр. 02-1497 од 
13.ХП.1971 година на работничкиот совет, од одр-
жаната седница на 13.ХИ.1971 година, кој претпри-
јатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжу-
ва, во границите на овластувањето, со новоназначе-
ниот потписник Никола Јовановски, шеф на комер-
ц у а лното одделение, назначен со решението број 
04-1417 од 22.ХП.1971 година и старите регистри-
рани потписници и тоа: Стоичкова Дивна, в.д. шеф 
на сметководството и Благоја Крстевски, секретар, 
сметано од 25.1.1972 година. 

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

бр. 170 од 17.111.1972 година. (636) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 232, книга VII е запишано след-
ното: Согласно со одлуката бр. 02-11861/114 од 13. 
ХП.1971 година на централниот работнички совет и 
одлуката бр. 02-211 од 10.ХП.1971 година на Собирот 
на работните луѓе од ОЗТ. 

Досегашната организација на здружен труд — 
Специјализирана фабрика за производство на фи-
нални, тапетарски и пловни објекти — Скопје, се 
организира во Основна организација на здружен 
труд, без својство на правно лице, во состав на 
Претпријатието за дрвна, индустрија „Треска" — 
Скопје, која ќе се води под фирма: Претпријатие за 
дрвна индустрија „Треска" — Скопје, ООЗТ — Спе-
цијализирана фабрика за производство на финал-
ни тапетарски, пловни и туристички производи — 
Скопје. 

Седиштето на основната организација на здру-
жен труд е во Скопје. 

Дејноста на Основната организација на здру-
жен труд е производство и продажба, на мало и го-
лемо, на сите видови домашен и канцелариски ме-
бел; производство и продажба на разни видови ам-
балажа, фурнир, шпер и планел плочи, иверасти 
плочи, градежна столарија; производство и про-
дажба на - производи од пластични полиуретански 
и полиоестерски маси; производство и продажба на 
пловни објекти; изградба на монтажни куќи за жи-
веење и општествени објекти; производство и про-
дажба на каучи, лежаи, дрвна галантерија и слич-
но. 

За директор на Основната организација на 
здружен труд се назначува инж. Иван Јосифовски. 

Жиро-сметката на Основната организација на 
здружен труд ка ј Службата за општествено кни-
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говодетво ќе ја потпишуваат: инж. Иван Јосифов-
ски и Љубомир Стојковски, во границите на овла-
стувањето. 

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

бр. 1217/71 од 29.Ш.1972 година. (632) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1444, страна 670, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Градежно-
занаетчиско-услужната задруга „Преспа" — Скопје, 
согласно со одлуката на работната заедница од 20. 
Х1.1971 година и уверението Уп. бр. 12-8167 од 23. 
Ш.1972 година од Инспекциските служби се проши-
рува со дејноста проектирање за сопствени по-
треби. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 92 од 4.1У.1972 година. (633) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 175, страна 387, книга И е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Органи-
зацијата во состав за производство и обработка на 
тутун „Гоце Стојчевски — Амбарче" — Тетово, при 
Здруженото претпријатие „Југо тутун" — Скопје, 
согласно со одлуката бр. 02-420 од 14.УП.1971 година 
на работничкиот совет и уверенијата бр. 08-1855, бр. 
11-853/71 и број 08-13-57 од 13.УП.1971 година на 
Инспекцијата на трудот, Санитарната инспекција и 
Пазарната инспекција се проширува со промет, на 
мало, со хемиски препарати за заштита на расте-
нијата, минерални ѓубрива, градежни и огревни ма-
теријали за своите кооперанти. 

Проширената дејност гореозначената организа-
ција ќе ја обавува преку новооснованото стовариш-
те кое ќе работи под фирма: „Југо тутун". Здру-
жено претпријатие — Скопје — Организација во 
состав за производство и обработка на тутун „Гоце 
Стојчевски — Амбарче" — Тетово — Организација 
на здружен труд, без својство на правно лице, Сто-
вариште — Тетово, ул. „Маршал Тито" бр. 77. Пред-
мет на работењето е промет на мало со хемиски 
препарати за заштита на растенијата, минерални 
ѓубрива и огревни материјали. 

Раководител на организацијата е Томовски Том-
че. 

Организацијата во состав за производство и 
обработка на тутун „Гоце Стојчевски — Амбарче" 
— Тетово, при Здруженото претпријатие „Југо ту-
тун" — Скопје, со одлуката бр. 02—420 од 14.VII. 
1971 година на работничкиот совет Стовариштето ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 771/71 од 24.111.1972 година. (635) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 73, страна 455, книга I е запишано следното: 
Дејноста на Претпријатието за геолошко — рудар-
ски истражувања и експлоатација на мангано-же-
лезна руда „Стогово" — Кичево или скратено Руд-
ник „Стогово" — Кичево, согласно со одлуката на 
работничкиот совет, од одржаната седница на 22. 
Х1.1971 година се проширува и со истражување и 
експлоатација на неметали (кварц, кварцит, мер-
мери, камен, гранулат, шљунак, сепариран песок, 
како и изведување градежни и градежно-занает-
чиски работи), тунели за наводнување, за патишта 
и пруги, за рудничка експлоатација, канали и по-
рои. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 35 од 4ЈУ.1972 година. (655) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 73, страна 453, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот в.д. директор на Претпријатието 

за геолошко-рударски истражувања и експлоатаци-
ја на мангано-железна руда „Стогово" — Кичево, 
или скратено Рудник „Стогово" — Кичево, Ива-
новски Захарија е назначен за директор, со одлука-
та на работничкиот совет од одржаната седница на 
22.Х1.1971 година, на споменатото претпријатие, кој 
истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, сметано од 12.1. 
1972 година. 

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

бр. 36 од 3.1У.1972 година. (656) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 740, страна 245, книга III е запишано след-
ното: Фирмата на Продавницата во Скопје, ул. 
„Партизанска" број 5, на Претпријатието за проек-
тирање и производство на намештај и опрема за 
згради „Стандард" — Сарајево, согласно со одлука-
та бр. 1027/У1-26 од 14.У.1971 година на работнич-
киот совет на споменатото претпријатие, од одржа-
ната седница на 12.У.1971 година се менува и гласи: 
,ДПипал" — Сарајево — Фабрика за намештај 
„Стандард" — Сарајево — Продавница број 710 во 
Скопје, а скратениот назив на продавницата гласи: 
„Шипад" — Продавница во Скопје. 

Досегашниот раководител на споменатата про-
давница Каршакоски Леко е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. За ра-
ководител на истата е назначен, со решението СТ 
— 3320 од 20.У1.1970 година, Јанев Александар, кој 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето, сметано од 31.1.1972 го-
дина. 

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

бр. 100 од 4.1У.1972 година. (660) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1453, страна 711, книга VI е запишано след-
ното: Монтажно-инсталатерската задруга „Термо-
монт" — Скопје, ул. „Пазар Драчево" се преселува 
во Скопје, од ул. „Пазар Драчево" на улица „150" 
б.б. во Скопје, согласно со одлуката бр. 2 од одржа-
ната седница на 4.Х.1971 година на работната заед-
ница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1142/71 од 3.1У.1972 година. (661) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 235, книга VII е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Самостојната 
организација на здружен труд со својство на прав-
но лице — Штедно-кредитна служба — Скопје, ул. 
„Иво Рибар Лола" бр. 130, на Претпријатието за 
дрвна индустрија „Треска" — Скопје и тоа Белков-
ски Благоја, раководител и Кајсторова Олгица, им 
престанува правото за потпишување со одлуката 
бр. 02-11861/73 од 15.Х1.1971 година, на работничкиот 
совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Тре-
ска" — Скопје. Раководителот Белковски Благоја 
е разрешен од должност. 

За директор на Самостојната организација на 
здружен труд, со својство на правно лице — Штед-
но-кредитна служба — Скопје на Претпријатието за 
дрвна индустрија „Треска" — Скопје, со одлуката 
бр. 02-11861/73 од 15.Х1.1971 година на работничкиот 
совет е назначен Георгиевски Борис и за сметково-
дител Секулова Вера, кои истата ќе ја потпишу-
ваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на 
овластувањето, сметано од 8.ХН.1971 година. 

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

бр. 1154/71 од 5.1У.1972 година. (663) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
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рег. бр. 677, страна 997, книга И е запишано след-
ното: Фирмата на Филијалата во Скопје, ул. „Иво 
Рибар Лола" број 15, на Јадранската поморска аген-
ција — Ријека, согласно со одлуката на работнич-
киот совет, од одржаната седница на 20.Х.1970 го-
дина, се менува и гласи: „Јадроагент" — Меѓуна-
родна поморска и сообраќајна агенција — Ријека — 
Филијала — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 50 од 5.1У.1972 година. (665) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1177, страна 907, книга V е запишано следното: 
Фирмата на Продавницата број 4 во Скопје, ул. 
„376" б.б. на Селскостопанската задруга — Пришти-
на, се менува и гласи: Продавница — стовариште 
за продажба на градежен и огревен материјал број 
87/Ш во Скопје, ул. „376" б.б. на „Воќар" — Тргов-
ско претпријатие на големо и мало — Приштина, 
согласно со решенијата Фи. бр. 302/70 од 26.У.1970 
год. и Фи. бр. 166 од 14.V. 1971 година на Окружниот 
стопански суд — Приштина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1081/71 од 16.1У.1972 година. (666) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 899, страна 742, книга VI е запишано след-
ното: На досегашниот потписник Стефковски Ан-
дреја, на Водостопанската работна организација 
„Вардар" — Скопје, согласно со решението бр. 
05-1278 од 5.1У.1972 година донесено врз основа на 
одлуката на работничкиот совет од 15.Ш.1972 година 
му престанува правото за потпишување поради раз-
решување од должноста директор и тоа сметано од 
1.1У.1972 година. 

За директор на Водостопанската работна орга-
низација „Вардар" — Скопје, согласно со решението 
бр. 04-12221 од 3.1У.1972 год. и одлуката бр. 02-950/1 
од 15.111.1972 година на работничкиот совет се на-
значува Липковски Владимир, дипломиран инженер 
агроном, кој работната организација ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето заедно со старите .потписници Лев-
е в с к и Благоја и Сапунџиева Љубица. 

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

бр. 361 од 10.1У.1972 година. (668) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
бр. 311, страна 195, книга II е запишано следното: 
Организацијата на здружен труд — Претставништ-
во без својство на правно лице во Куманово, ул. 
„Доне Божинов" бр. 15, на Претпријатието за пре-
воз на патници и стока во земјата и странство — 
„Балкан експрес" —Штип, се преселува во Скопје 
на ул. „124" број 16, согласно со одлуката број 
0201-1818 од 6.1Х.1971 година на работничкиот совет 
од одржаната седница на 23.УШ.1971 година и се 
запишува во рег. бр. 1550, страна 253, книга VII, во 
регистарот на стопанските организации на Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1141/71 од 11.1У.1972 година. (680) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 357, страна 361, книга II е запишано след-
ното: Трговската работна организација „Врутокооп" 
— Гостивар се става под присилна управа, согласно 
со решението бр. 02-4456 од 24.ХП.1971 година на 
Собранието на општината Гостивар. 

За присилен управник е именуван Владо Фи-
липовски, кој е овластен за потпишување. 

Се брише уписот на досегашните органи на 
управување од регистарот при овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 402 од 20.1У.1972 година. (696) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1551, страна 255, книга VII е запишано след-
ното: Самостојната организација на здружен труд, 
со својство на правно лице, и без супсидијарна од-
говорност спрема останатите организации на 
здружен труд „Технокооп" — Скопје, ул. „Цве-
тан Димов" б.б. се издвојува од претпријатието за 
трговија, на големо и мало, со право на посредување 
„Интеркооп" — Скопје, согласно со одлуката бр. 83 
од 4.1 V.1-972 година на гореназначената Самостојна 
организација на здружен труд и одлуката број 85 
од 5.ГУ.1972 година на работната заедница на Прет-
пријатието „Интеркооп" — Скопје. 

По издвојувањето кое се смета од 1.1УЛ972 го-
дина новоиздвоеното самостојно претпријатие ќе ра-
боти под фирма: Трговско претпријатие на големо 
и мало „Технокооп" — Скопје, ул. „Цветан Димов" 
б.б. 

Предмет на работењето на претпријатието е ку-
попродажба, на големо и мало, со право на посре-
дување за сите индустриски, земјоделски и сточар-
ски производи и стоки. 

Претпријатието е основано со издвојување на 
гореозначената самостојна организација на здружен 
труд од Претпријатието за трговија, на големо и 
мало, со право на посредување „Интеркооп" — 
Скопје, согласно со горецитираните одлуки. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, Божи-
новски Момчило, в.д. директор. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Конституирањето на претпријатието ќе се извр-

ши во рок од 30 дена од уписот на актот за осно-
вање. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 1451, страна 701, книга VI Са-
мостојната организација на здружен труд без суп-
сидијарна одговорност спрема останатите организа-
ции, на здружен труд, на матичното претпријатие 
„Технокооп" — Скопје, ул. „Цветан Димов" б.б., 
поради издвојување во самостојно претпријатие од 
Претпријатието за трговија, на големо и мало, со 
право на посредување „Интеркооп" — Скопје, со-
гласно со горенаведените одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 362 од 13.1У.1972 година. (682) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1536, страна 330, книга VI е запишано след-
ното: На досегашниот в.д. шеф на Организацијата 
на здружен труд — Самостојна деловница, со свој-
ство на правно лице — Претставништво — Скопје 
при Трговското претпријатие за промет со стока, на 
големо и мало „Звезда" — Београд, Хелмановски 
Борис, согласно со одлуката на работната заедница 
од 27.11.1972 година му престанува правото на пот-
пишување, поради разрешување од должност. 

За в.д. управник на горенаведената Организа-
ција на здружен труд, согласно со цитираната од-
лука се поставува Калај циевски Благој, кој Орга-
низацијата на здружен труд ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овластува-
њето. 

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

бр. 333 од 26ЈУ.1972 година. (709) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1506, страна 95, книга VII е запишано след-
ното: Трговското претпријатие на големо и мало 
„Огрев" —- Ѓорче Петров — Скопје е конституирано 
на 8.1.1972 година, согласно со записникот од првиот 
состанок на работната заедница бр. 02/30 со истиот 
датум. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 304 од 14.1У.1972 година. (700) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
на 22.Ш.1972 година, рег. бр. 18/70, книга I е запи-
т а н о следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата во Битола, ул. „Прилепска" б.б., на Тргов-
ското претпријатие „Леснина" —> Љубљана, уште 
со: промет со лимена стока, куќен и кујнски при-
бор. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 703/ЕК/ЗР од 20.111.1972 година на работ-
ничкиот совет на Трговското претпријатие „Леши-
на" — Љубљана и уверението бр. 04-5069/1 од 16.11. 
1972 година на Одделението за инспекциски служ-
би на Собранието на општината — Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 106/72. (729) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30.Ш.1972 година, рег. бр. 14/61, книга I е запишано 
следното: Се менува фирмата на Продавницата во 
Битола, на Претпријатието за производство на ма-
шини за шиење и . прецизна електромеханика „Вла-
до Багат" — Задар и гласи: Продавница во Бито-
ла, ул. „Иван Милутиновиќ" б.б., на Претпријатие-
то за производство на машини за шиење и алатни 
машини, плински арматури и дрвени производи 
„Владо Багат" — Задар. 

Се проширува дејноста на продавницата во Би-
тола со промет со лимена стока, радиоапарати, те-
левизори, магнетофони и прибор, електрични уре-
ди за домаќинството, разладни и топлински уреди 
и вентилатори. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 4/70 од 10.УП.1970 година на работничкиот 
совет на Претпријатието „Владо Багат" — Задар и 
уверението бр. 04-141/1 од 21.11.1972 година на Од-
делението за инспекциски работи на Собранието на 
општината — Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 558/71. (730) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13.1У.1972 година, рег. бр. 53/55, книга III е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Фабри-
ката за тули и ќерамиди „Рекорд" од село Морои-
шта, уште со обавување на трговска дејност, на го-
лемо и мало, продажба на сите видови градежни 
материјали и огревно дрво и јаглен. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Фабриката за тули, 
и ќерамиди „Рекорд" село Мороишта од 22.ХП.1971 
година и решението број 08-319/29 од 7.1У.1972 го-
дина на Собранието на општината Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 122/72. (740) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14.1У.1972 година, рег. бр. 89/55, книга II е запишано 
следното: Продавницата број 10 во Прилеп, на Ин-
валидското занаетчиско производно претпријатие 
„Инзап" — Прилеп, престана со својата работа и 
се брише од регистарот на стопанските организации, 
кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-223/1 од 12.1У.1972 година на работнич-
киот совет на Инвалидското претпријатие „Инзап" 
— Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 127/72. (746) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 662, страна 1267, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Претпри-
јатието за хемизација на земјоделството „Агрохеми-
зација" - - експорт — импорт — Скопје, согласно со 
одлуката од 25.Х.1971 година на работничкиот совет 

се проширува со промет со руди, метали, легури и 
неметали, вклучувајќи и градежни материјали на 
база на неметали и јаглен; металопреработувачка и 
техничка стока; валани и влечени производи од цр-
на металургија; вал ани и влечени производи од 
обоена металургија; семенски стоки; сточна храна; 
индустриско-прехранбени производи; зеленчук, 
овошје и преработки; житарици и млински прера-
ботки; посредување во прометот со стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1061/71 од 8.У.1972 година. (773) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. бр. 478, страна 243, книга VII е запишано след-
ното: Дејноста на Претставништвото во Скопје, ул. 
„Кочо Рацин" бр. 85, на Претпријатието за надво-
решен и внатрешен промет „Контактор" — Белград, 
согласно со одлуката на работничкиот совет, од одр-
жаната седница на 7.Х.1971 година се проширува и 
со: контактирање и обавување работи кои му прет-
ходат при заклучување на договори во рамките на 
регистрираниот предмет на работата на претприја-
тието, според решенијата на Окружниот стопански 
суд во Белград Фи. бр. 3192/69 од 24.Х.1969 година и 
Фи. 4108 од 17.Х1.1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 28 од 6.1У.1972 година. (664) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10.ХП.1971 година е запишан под фирма: Земјо-
делски задружен комбинат „Светлост", со седиште 
во село Породин, Битолско. Предмет на работење-
то на комбинатот е: 

— земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

— организирање на земјоделско производство 
на земјата на индивидуалните производители пре-
ку создавање разни видови кооперации; 

— вршење услуги на земјоделските произво-
дители со земјоделски машини и алати, како и 
разни други услуги што се во врска со земјодел-
ското производство; 

— договарање вишоци на земјоделското про-
изводство, преземање и пласман на истото од свое-
то подрачје, 

— снабдување на земјоделските производители 
со потребен репро-материјал (семе, вештачко ѓу-
бре и др.); 

— преработка и доработка на земјоделски 
производи; 

— организирање на штедење и кредитирање; 
— стручно издигнување на кадри нужни за 

обавување на стопанската дејност на комбинатот; 
— овоштарство, лозарство, пчеларство, живи-

нарство и сточарство; 
— вршење услуги со мелница; 
— трговија, на големо и мало, со индустриски 

и колонијални стоки; 
— производство на земјоделско-сточарски про-

изводи на општонародна земја, земена под закуп 
или на своја земја; 

— производство и преработка на индустриска 
пиперка; 

— откуп и пласман на индустриска пиперка, 
односно продажба на мелен пипер; 

— откуп и преработка на оризова арпа, про-
дажба на ориз и уфак од оризот; 

— откуп, преработка и доработка на овошни 
и зеленчукови производи, продажба на преработе-
ни, доработени (полуфинални) овошни и зеленчу-
кови производи; 

— отворање на продавници за пласирање на 
своите производи; 

• — вршење трговска дејност со градежен мате-
ријал; 

— вршење трговска дејност со колонијални, 
галантериски и земјоделски производи; 
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— обавување услуги на превоз со моторни во-
зила и тоа како на патници, така на стоки и дру-
ги разни предмети; 

— колење на добиток и обработка на месо во 
кланица и продажба на истото во внатрешен 
промет; 

— изведување на градежни и градежно-занает-
чиски работи. 

Земјоделско-задружниот комбинат настана со 
издвојувањето на самостојната организација на 
здружен труд, во својство на правно лице — Зем-
јоделска задруга „Светлост" — Породин на ЗИК 
„Пелагонија" — Битола, со одлуката бр. 1091/8 од 
17.У.1971 година, на работничкиот совет на ЗИК 
„Пелагонија" —• Битола, одлуката бр. 03-863 од 
15.1У.1971 година, на задружниот совет на Земјо-
делската задруга „Светлост" — Породин. 

Комбинатот ќе го потпишува Коле Гецовски, 
директор и Горѓи Луковски, шеф на сметковод-
ството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 427/71. (175) 

Објавениот оглас под бр, (175) во „Службен 
весник на СРМ" бр. 30/72 се поништува. 

КОНКУРСИ 
Советот на Гинеколошко-акушерската клини-

ка при Медицинскиот факултет во Скопје 

распишува 
К О Н К У Р С 

за избор — реизбор на директор и на раководи-
тели на следните раководни работни места во Кли-

м а т а : ~ 

А. НА ОДДЕЛЕНИЈАТА 

1. За оперативна гинекологија — Гинекологија I 
2. За конзервативна гинекологија — Гинекологија II 
3. За ургентна и септичка гинекологија — Ги-

некологија ЈЛ 
4. За акушерство I — Родилна сала 
5. За акушерство П — Пуерпери 
6. За патологија на бременоста 
7. За новородени деца 
8. За фертилитет 
9. На поликлиниката 

10. На клиничката лабораторија. 
Б. НА ОТСЕКОТ ЗА АНЕСТЕЗИЈА 

И РЕАНИМАЦИЈА 

У С Л О В И : 

ЗА ДИРЕКТОРОТ НА КЛИНИКАТА: 

— да е професор на медицински факултет, 
— да бил на раководно гинеколошко акушер-

ске работно место најмалку десет години, 
— да е лекар специјалист преку десет години и 
— да нема пречки според член 43 од Основ-

ниот закон за установите односно член 55 
од Основниот закон за претпријатијата. 

ЗА РАКОВОДИТЕЛИТЕ НА РАКОВОДНИТЕ РА-
БОТНИ МЕСТА: 

Под А. 
— да е наставник на медицински факултет, 

специ јал иста од соодветна гранка, 
— доколку таков не се јави: да е асистент на 

медицински факултет или лекар специјалиста од 
истата гранка, хабилитирал или докторирал на таа 
гранка, примариус или по исклучок лекар спе-
цијалиста без хабилитација односно докторат, и 

— да има најмалку десет години практика во 
гранката. 

Кандидатите и за директор и за означените 
раководни работни места, покрај изложените по-
себни услови, треба да ги исполнуваат и општите 
услови од Основниот закон за работните односи. 

Кандидатите можат да конкурираат само на 
едно раководно работно место. Доколку се прија-
ват за повеќе раководни работни места во обзир 
ќе се земе само првоозначеното односно п р е с н и -
меното. 

Молбите треба да се поткрепени со докази дека 
кандидатите ги исполнуваат означените услови. 

Молбите се поднесуваат писмено на адреса: 
Гинеколошко-акушерска клиника при Медицин-
скиот факултет во Скопје, Водњанска 17 и тоа во 
рок од 15 дена, сметано од денот на објавува-
њето на конкурсот. 

Неблаговремени и недокументирани молби нема 
да се земаат предвид при разгледувањето. (1612) 

Врз основа на член 44, точка 10 од Законот 
за високото школство на СРМ и Одлуката на Со-
ветот на Медицинскиот факултет на Универзите-
тот „Кирил и Методиј" во Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
— еден вонреден професор по предметот фар-

макологија; 
— еден наставник (во сите звања) по пред-

метот клиничка протетика; 
. — еден доцент по предметот ортопедија; 

— еден доцент по предметот анатомија; 
— еден доцент по предметот детска и превен-

тивна стомато л оги ј а; 
— еден наставник (во сите звања) по предме-

тот болести на уста; 
— три хонорарни доценти по предметот ин-

терна медицина; 
— еден хонорарен доцент по предметот ин-

фективни болести; 
— еден асистент по предметот фармакологија; 
— два асистента по предметот неуропсихија-

т р в а ; 
— два хонорарни асистенти по предметот хи-

гиена. 
Кандидатите треба да ги исполнуваат услови-

те за избор на наставници и соработници, соглас-
но чл. 130, 131 и 135 од Законот за високото школ-
ство на СРМ. 

Молбите комплетирани со список на стручни 
трудови и еден примерок од трудовите да се до-
ставуваат до Секретаријатот на Медицинскиот 
факултет — Скопје — Пошта 9. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (1611) 

Врз основа на одредбите од Основниот закон 
за изградба на инвестициони објекти, одредбите на 
Правилникот за начин и постапка за отстапува-
ње изградба на инвестициони објекти и Одлуката 
на Работничкиот совет, Фабриката за заварени 
цевки и профили „11. Октомври" — Куманово, го 
дава следниот 

О Г Л А С 

за одржување на јавно наддавање 

Предмет на наддавањето е: Изработка на гла-
вен проект и изградба по тој проект на Работил-
ница за подготвување на ленти со анекс, зграда 
за управа на работилница, магазин, инсталации за 
електрика, водовод, греење и канализација, при-
стапни патишта, анекс за трафостаница со испо-
рака и монтажа на опрема и фундаменти за опре-
ма која ќе биде инсталирана во Работилницата. 
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Главниот проект ќе биде изработен во се спо-
ред идејниот проект и проектната задача кои ги 
дава инвеститорот-Фабриката за заварени цевки и 
профили „11 Октомври" — Куманово. 

Работите-предмет на ова наддавање ќе се из-
ведуваат во Куманово во кругот на Фабриката на 
инвеститорот. 

Ориентациона вредност на предметните работи 
изнесува 8.201.250,00 динари. 

Рок за изведување на предметните работи е 7 
месеци од денот на воведување во работа. 

Рок за поднесување на понуди е 30 дена, сме-
тано од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ". 

Понуди се доставуваат писмено на адресата на 
инвеститорот. 

Понудите мора да бидат во склад со условите 
пропишани со овој оглас. Со понудите се подне-
сува и следната документација: список на изведби 
слични на овој објект, список и вредноста на ме-
ханизацијата со која инвеститорот ќе го изведува 
објектот, список на стручните кадри кои ќе рабо-
тат на изведување на објектот, список на коопе-
ранти за изведување на занаетчиски и други ра-
боти и. доказ за обртните средства потребни за из-
ведување овој објект. 

Секој понудувач е должен да положи кауција 
— гарантен депозит во висина од 3°/о од ориента-
ционата цена со бариран чек најдоцна пред поче-
токот на јавното наддавање. 

Понудувачите се должни за изведување на ра-
боти-предмет на ова наддавање да дадат и еди-
нечни цени по 1 м2 изградба на бруто површина. 
Во оваа цена да бидат опфатени комплетно: гра-
дежните и градежно-занаетчиските работи, инста-
лации за електрика, водовод, канализација и гре-
ење, анекс за трафо-станица и изработка на глав-
ниот проект. 

За опрема за трафо-станица да дадат цена за 
опрема и монтажа на истата. 

За пристапните патишта и надворешната ка-
нализација да дадат единечни цени според спе-
цификацијата на позиции кое ќе произлезат од 
главниот проект, а за фундаментите единечни це-
ни на позиции кои се прилог на идејниот проект. 

Критериуми за оценување на најповолна пону-
да се: квалитет на главниот проект (најдобро 
проектанско решение), цена за изградба на објек-
тот и рок за изградба на објектот. 

На понудувач чија понуда ќе биде прифатена 
нема да му биде платена изработка на главен 
проект со оглед дека неговата цена е влезена во 
вкупната цена. Освен проектот на понудувачот 
чија понуда ќе биде прифатена инвеститорот ќе 
откупи уште два проекта кои според оценка на 
Комисијата за спроведување на ова наддавање се 
квалитетни. Проектите ќе бидат откупени по це-
на од 1,5% од износот на цената на прифатената 
понуда. Откупените проекти понудувачот ги пре-
дава на инвеститорот во шест примероци и со нив 
инвеститорот може да се користи и да располага. 

Информации во врска со ова наддавање може 
да се добијат од Комисијата, а проектната задача 
и идејниот проект во Фабриката — Биро за инве-
стици, секој работен ден од 7—14 часот. 

Јавното наддавање ќе се изврши на ден 18.ХП. 
1972 година, во 10 часот, во просториите на инве-
ститорот во Куманово (во малата сала на фабрич-
киот ресторан). 

Во рок од 10 дена од денот на одржувањето на 
јавното наддавање, понудувачите ќе бидат изве-
стени дали е и која понуда е прифатена. 

Од Комисијата 
за спроведување на јавното наддавање. 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СРМ" 

Се молат претплатниците кои не ја подмириле 
претплатата на „Службен весник на СРМ" за 1972 
година тоа да го сторат веднаш. 

Во колку претплатата не биде подмирена до 
крајот на годината ќе бидеме принудени наплатата 
да ја побараме по судски пат, кое должниците ќе 
ги изложи на непотребни трошоци. 

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ ЗБИРКАТА 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН 
ЗА РАЗВОЈОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ОД 1971 ДО 1975 ГОДИНА 

Во збирката покрај Општествениот план се об-
јавени и Основните пропорции за развојот на Со-
цијалистичка Република Македонија од 1971 до 
1975 година. 

Цена 20 динари. 
Порачки прима Претплатата служба на Служ-

бен весник на СРМ, 91000 Скопје, пошт. фах. 51. 
Уплатите се вршат на жиро-сметка 401-1-16 кај 
Службата на општественото книговодство — Скопје. 

СОДРЖИНА 

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 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

'Уредба за основање Републички инспек-
торат за земјоделство — — — — — 798 
Одлука за зголемување на инвалидскиот 
додаток — — — — — — — — — 793 

} Одлука за зголемување на постојаното 
материјално обезбедување на учесниците 
од Народноослободителната војна — — 793 
Решение за разрешување од должност со-
ветник во Извршниот совет и назначува-
ње помошник во Извршниот совет — — 793 

/решение за именување претседател и 
членови на Административната комиси-
ја на Извршниот совет — — — — — 794 
Решение за разрешување од должност 
помошник на републичкиот секретар за 
внатрешни работи и назначување пот-
секретар во Републичкиот секретаријат 
за внатрешни работи — — — — — 794 

^Решение за разрешување на претседате-
лот на Административната комисија на 
Извршниот совет — — — — — •— 794 
Решение за назначување потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи — — —• •— — — — — — 794 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 33/72 од 13 октомври 1972 година — 794 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

Одлука за утврдување финансискиот 
план на Републичкиот фонд за додаток 
на деца за 1972 година — — — — — 796 
Одлука за основање на Стручна служба 
на Заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците — Тетово — — 797 
Одлука за престанок на Комуналниот 
завод за социјално осигурување — Тетово 797 


