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Врз основа на член 123 од Уставот на СРМ, 
Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 10 декември 1973 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 10 де-
кември 1973 година, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ЗАБРЗУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА УСТАВНИТЕ АМАНДМАНИ 
ХVIII—XX ОД УСТАВОТ НА СРМ ОД СТРАНА 
НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Тргнувајќи од фактот дека: 
— доследното и целосно спроведување на ус-

тавните амандмани на здружениот труд, посебно на 
нивните начела и одредби за натамошно јакнење 
на доминантната улога на работничката класа и на 
самоуправниот здружен труд во решавањето на си-
те работи од општествената репродукција, распо-
лагањето со доходот и одлучувањето во сите сфери 
и на сите нивои, претставува трајна задача и ин-
терес на работните луѓе во организациите на здру-
жениот труд, што истовремено претставува задача 
и интерес и на општествено-политичките заедници, 
општествено-политичките и други организации, 

— во спроведувањето на уставните амандмани, 
организациите на здружениот труд вложиле зна-
чителни напори и се постигнати определени резул-
тати во преобразбата на економските и институ-
ционалните основи, врз кои се темелат односите во 
здружениот труд, што е постигнато со учество на 
работните луѓе во организациите на здружениот 
труд, 

— од донесувањето на уставните амандмани 
исто така се постигнати значајни резултати и на 
идејно-политичкото и акционото единство на оп-
штествено-политичките сили во борбата против си-
те оние што го спречуваат брзото и успешно спро-
ведување на уставните амандмани, 

— во практичното спроведување на уставните 
амандмани се наидува на тешкотии од објективна и 
субјективна природа. Во одделни случаи тие не се 
сфаќаат како економско-социјални и идејни праша-
ња, туку често се сведуваат на формално-правни и 
организационо-технички прашања, па се присутни 
и одделни нејасности, дилеми, кои доведуваат до за-
бавување во спроведувањето на уставните аманд-
мани, 

— во досегашната активност во спроведувањето 
на уставните амандмани има појави на формални 
преструктуирања на организациите во основни ор-
ганизации на здружен труд, додека суштествените, 
општествено-економски односи, што произлегуваат 
од создавањето и распределбата на доходот, распо-
лагањето со резултатите од сопствениот труд, по-
врзувањето со пошироките асоцијации, недоволно 
се акцентирани и не го нашле своето право место, 

— практиката на спроведувањето на уставните 
амандмани во областа на банките и осигурителните 
заводи укажува дека овие организации се уште не 
успеале во доволна мера да се организираат и ра-
ботат така што основачите и осигурениците да уп-
равуваат и одлучуваат со заедничките средства, 
работите и со доходот, 

— организациите од областа на електростопан-
ството, железничкиот и поштенско-телеграфскиот 

сообраќај се уште се наоѓаат во почеток на инте-
грационите процеси и создавање на самоуправни 
интересни заедници, поврзувајќи се со стопанство-
то, големите потрошувачи и другите корисници, со 
цел тие да го најдат своето право општествено-
економско место во самоуправното општество, 

— организациите на стоковниот промет недовол-
но се поврзуваат со производните организации врз 
база на трајни самоуправни спогодби со заеднички 
ризик и учество во доходот. 

Тргнувајќи од тоа дека во најголем број орга-
низации на здружениот труд се изнајдени одредени 
решенија за битни и отворени прашања, или се во 
тек мерки за отворените прашања, Собранието на 
СРМ се залага за натамошно забрзување спрове-
дувањето на уставните амандмани, како и за изнао-
ѓање на поадекватни решенија за надминување на 
дилемите и недостатоците, поради тоа 

П Р Е П О Р А Ч У В А 

1. Имајќи ја предвид основната цел на устав-
ните амандмани која се изразува во обезбедувањето 
на таква општествено-економска положба на работ-
ниот човек во општествената репродукција, која му 
обезбедува, во услови и односи на меѓусебна за-
висност, одговорност и солидарност, да го остварува 
својот личен, материјален и морален интерес, како 
и правото да се користи со резултатите од својот 
труд, неопходно е основните организации на здру-
жениот труд да станат носители на општествениот 
доход, и да бидат одговорни за располагањето со 
тој доход, а со цел да се обезбеди потполно оства-
рување на неотуѓивото право на работниот човек 
што му го обезбедува нашето самоуправно соци-
јалистичко општество. 

Во утврдувањето на новите општествено-еко-
номски самоуправни односи, се создава основа за 
остварување на побрзи, пошироки и поцелосни са-
моуправни интеграциони процеси на стопанството 
и вон стопанството, со што се оневозможуваат по-
јави за дезинтегрирање и атомизирање на опште-
ствените односи. 

Оттука, воспоставувањето на новите општестве-
но-економски односи е долготрајна задача и про-
цес, што бара континуирани напори и ангажирање 
на сите општествени субјекти, кои треба макси-
мално да се залагаат за доследно остварување на 
тие односи. 

Затоа само формалното усогласување на оп-
штите акти на работните организации со уставните 
амандмани нема да ги даде очекуваните резултати. 
Реалното и побрзо остварување на новите опште-
ствено-економски односи бараат најширока идејно-
политичка акција на општествено-политичките суб-
јекти, како во основните организации на здруже-
ниот труд, така и во пошироките општествено-по-
литички заедници и организации. 

2. Основната организација на здружен труд 
претставува основна форма во која се остварува 
новата општествено-економска положба на работ-
ниот човек. Досегашното согледување во формира-
њето на основните организации на здружен труд 
покажува дека не насекаде во работните организа-
ции во доволна мера е респректиран принципот на 
создавање на основни организации на здружен 
труд таму каде што има услови за орга.низирање 
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на основни организации, со што е оневозможено 
целосно и доследно остварување на правата и об-
врските на работните луѓе. Затоа би требало ра-
ботниците во работните организации да преземат 
соодветни мерки за конституирање на основни ор-
ганизации на здружен труд таму каде што постојат 
услови за тоа. 

3. Во одделен број помали работни организации 
се смета дека нема потреба да се создаваат основни 
организации на здружен труд, па оттука не се 
сфаќа ни обврската за спроведување на уставните 
амандмани, што се одразува во непокрената актив-
ност. Меѓутоа, се губи од предвид фактот дека, 
и во овие работни организации треба да се оства-
руваат натамошни демократски самоуправни одно-
си, со цел да се создаваат услови работните луѓе 
непосредно да одлучуваат по сите битни прашања 
во самоуправните односи. Работните луѓе во овие 
организации треба да се конституираат врз прин-
ципот на основна организација на здружен труд. 

4. Во областа на производството на електрична 
енергија и во областа на дистрибуцијата на елек-
тричната енергија, покрај извршеното конституи-
рање во основни организации на здружен труд, 
поради економско-технолошко единство, систем па 
цени и заеднички програми за развој, потребно е 
во најкус рок овие организации да преземат мерки 
за создавање на единствена интегрирана организа-
ција на здружениот труд. Внатрешните меѓусебни 
односи на основните организации на здружениот 
труд треба да се градат преку самоуправни спо-
годби во кои ќе се вклучи и заедничкиот интерес 
на крупните потрошувачи и други корисници, пре-
ку водење на усогласена развојна и деловна по-
литика. Поради поширокиот општествен интерес 
што го имаат овие организации, би требало да се 
забрза отворениот процес на создавање на самоуп-
равни интересни заедници. 

При донесувањето на новиот закон за електро-
стопанство, покрај прашањата што произлегуваат 
од единствената интегрирана организација на здру-
жениот труд од областа на електростопанството ко-
ја ќе значи поврзување на производството и пре-
носот, независно од големината на напонот на пре-
носната мрежа, треба да се имаат предвид и сите 
прашања што се сврзани со вршењето на оваа деј-
ност од посебен општествен интерес. 

5. Работните луѓе и самоуправните органи, ка-
ко и другите субјективни сили во претпријатието 
на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај 
и Железничко-транспортното претпријатие — Скоп-
је да вложат натамошни напори за забрзување 
процесот на формирање на основни организации на 
здружениот труд таму каде што за тоа постојат 
услови, со што ќе обезбеди новата општествепо-
економска функција на работниот човек, како но-
сител на новите општествено-економски односи. 
Овие организации би требало да го забрзаат доне-
сувањето на самоуправните спогодби за основање 
на самоуправни интересни заедници. 

6. Во областа на осигурувањето да се забрза 
конституирањето на Заедницата на осигурувањето, 
како единствена заедница на осигуреници, во која 
со работите и средствата на осигурувањето ќе уп-
равуваат осигурениците. Притоа да се изнајдат по-
адекватни решенија во управувањето со работите 
од осигурувањето да се вклучат и осигурениците — 
граѓани и граѓанско-правните лица. 

Да се проучи прашањето за потребата од фор-
мирање на ризични заедници, кои потоа доброволно 
би се здружиле во Заедница на осигурувањето, во 
која би требало да се воспостават чисти односи ме-
ѓу одделни видови на осигурувања, односно групи 
на видови на осигурувања и тие односи да се за-
сновуваат врз економски принципи. 

7. Банките главно организационо и институцио-
нално се престроиле. Основачите на банките — 
здруженото стопанство да вложи натамошни напо-

ри за нивното трансформирање, со цел тие да се 
лишат од економска власт на здружениот труд, и 
да ја изменат нивната општествено-економска по-
ложба, со што ќе го добијат своето право место во 
самоуправното општество. Создадени се сите пред-
услови со средствата во банките да управува здру-
жениот труд. 

Основните организации на здружениот труд 
што основаат основни банки во одделни подрачја 
треба да ги имаат сите права и должности во ра-
сполагањето со средствата што ги здружиле. 

Во здружената стопанска банка врз самоуправ-
на спогодба основните банки здружуваат дел од 
средствата за посебни намени и ги утврдуваат ус-
ловите на кредитната политика и начинот на од-
лучување за тие средства. 

Средствата на Фондовите наменети за кредити-
рање на побрзиот стопански развој на недоволно 
развиените краишта ќе се користат врз основа на 
насочувачките акти на Собранието на СРМ и врз 
основа на самоуправните спогодби, при што бан-
ката ќе треба да се грижи за конкретна реализа-
ција на актите. 

8. Организациите од областа на стоковниот про-
мет да вложат натамошни напори за конституира-
ње на основни организации на здружениот труд 
таму каде што за тоа постојат услови. Овие орга-
низации, заедно со организациите од областа на 
производството, треба да преземат мерки за воспо-
ставување на нови општествено-економски односи 
меѓу нив, врз основа на долгорочни договори и за-
еднички третман на ризикот и учеството на дохо-
дот. Во таа смисла би требало што поскоро да се 
склучат самоуправни спогодби врз трајни основи, 
со кои ќе се утврдат правата и обврските што се 
од заеднички интерес. 

Работните организации, другите органи и орга-
низации во општините да создадат услови за уче-
ство и влијание на потрошувачите врз работите во 
областа на прометот. 

9. Има тенденции заедничките служби во ра-
ботните организации да се прогласуваат за основни 
организации на здружен труд. При ова се испушта 
ед вид дека заедничките служби не можат само-
стојно да располагаат со каков и да било фонд на 
акумулација, туку само со средствата за нивна лич-
на и заедничка потрошувачка, како и за тековното 
работење и развојот на овие служби. Оттука, дел 
од заедничките служби, доколку претставуваат ра-
ботна целина и каде што постојат услови за фор-
мирање на основна организација на здружен труд, 
треба да се конституираат како основни организа-
ции на здружен труд, додека работите од заеднич-
ки интерес на основните организации на здружен 
труд ќе ги вршат заедничките служби како работ-
на заедница. 

10. Процесот на деловно поврзување со стопан-
ството недоволно се одвива во правец на интегри-
рање и функционирање на југословенскиот пазар. 
Новите општествено-економски односи бараат нај-
широко поврзување и интегрирање на организа-
циите на здружениот труд, како на ниво на Ре-
публиката, така и во рамките на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

11. Во настојувањата за што подоследно пре-
структуирање врз амандмански основи на органи-
зациите на здружениот труд, улогата и интересот 
па општините е од посебно значење и поради тоа 
општините, заедно со организациите на здруже-
ниот труд, ќе треба да се ангажираат за изнаоѓање 
на соодветни решенија во спроведувањето на устав-
ните амандмани. 
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12, Остварувањето на оваа препорака претпо-
ставува целосно ангажирање на организациите на 
здружениот труд, на општествено-политичките ор-
ганизации, Стопанската комора на Македонија ка-
ко и другите републички органи и организации. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2929 
12 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 31 од Законот за извршу-
вање на казните лишување од слобода, мерките за 
безбедност и воспитните мерки („Службен весник 
на СРМ" бр. 16/70), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА НАПЛАТЕНИ ОД ПАРИЧНИТЕ 
КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИ ОД СУДОВИТЕ ОД ОПШТА 

НАДЛЕЖНОСТ 

I 
Приходите од наплатените парични казни из-

речени од судовите од општа надлежност ќе се ко-
ристат како дополнителни средства и тоа: 

1. за довршување на судската зграда во Ресен, 
во износ од 200.000 динари и 

2. за плаќање дел од трошоците на изградбата 
за судската зграда во Крива Паланка во износ од 
150.000 динари. 

II 
Средствата од точка I ќе ги користи општината 

на чие подрачје се гради судската зграда. 
За користење на средствата републичкиот се-

кретар за правосудство склучува договор со оп-
штината. 

Со договор се определува начинот за користе-
њето на средствата определени со оваа одлука. 

III 
Средствата распределени со оваа одлука ќе се 

пренесат на користење веднаш по склучувањето 
на договорот. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 12-2683/1 
21 ноември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

' / По извршеното срамнување со изворниот текст, 
установено е дека во текстот на Законот за изме-
нување на Законот за враќањето и користењето на 
средствата уплатени како депозит во нови несто-
пански и непроизводни инвестиции, објавен во 
„Службен весник на СРМ" бр. 40/73 година, се 
поткраднала грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ВРАЌАЊЕТО И КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕД-
СТВАТА УПЛАТЕНИ КАКО ДЕПОЗИТ ВО НОВИ 

НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДНИ 
ИНВЕСТИЦИИ 

Наместо објавениот текст на член 1 став 1 од 
Законот за изменување на Законот за враќањето 
и користењето на средствата уплатени како депо-
зит во нови нестопански и непроизводни инвести-
ции („Службен весник на СРМ" бр. 40/73), треба да 
стои следниот текст: 

„Во Законот за враќањето и користењето на 
средствата уплатени како депозит во нови несто-
пански и непроизводни инвестиции („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 3/73), во член 4 став 1, бројот 
„6%" се заменува со бројот „10/е"." 

Број 10-140 
6 декември 1973 година 

Скопје 

' Од Законодавно-правната комисија 
на Собранието на СРМ 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 

^-^ТЗрз основа на Уставниот амандман XXIX, Со-
цијалистичка Република Босна и Херцеговина, Со-
цијалистичка Република Црна Гора, Социјалистич-
ка Република Хрватска, Социјалистичка Републи-
ка Македонија, Социјалистичка Република Слове-
нија, Социјалистичка Република Србија, Социјали-
стичка Автономна Покраина Косово и Социјали-
стичка Автономна Покраина Војводина, кои ги за-
стапуваат овластените претставници, склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ЕДИНСТВЕНА ЕМИСИЈА НА АДМИНИСТРА-

ТИВНИТЕ И СУДСКИТЕ ТАКСЕНИ МАРКИ 

Член 1 
Со овој општествен договор, заради овозможу-

вање на таксените обврзници полесно да комуни-
цираат со органите на сите општествено-политички 
заедници, се регулираат прашањата на емитување-
то (печатење и пуштање во тек), дистрибуцијата, 
повлекувањето од употреба и замената на админи-

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

стративните и судските таксени марки на един-
ствената емисија која ќе важи на територијата на 
цела Југославија. 

Член 2 
Административните таксени марки на единстве-

ната емисија ќе бидат емитувани во апоени од 0,50, 
1, 2, 5, 10, 20, 30 и 50 динари. 

Судските таксени марки на единствената еми-
сија ќе бидат емитувани во апоени од 0,50, 1, 2, 5, 
10, 15, 25, 30 и 50 динари. 

Член 3 
Административните и судските таксени марки 

на единствената емисија ќе бидат изработени на 
специјална бела бездрвна хартија со невидлива за-, 
штита во длабок линиски печат. 

Член 4 
Административните и судските таксени марки 

на единствената емисија ќе бидат изработени во 
таква големина што заедно со белиот раб (перфо-
рацијата) нивната големина ќе изнесува 24 мм (ми-
лиметри) со 38 мм (милиметри). 

Отисокот на марките од став 1 на овој член 
има димензии 19 мм со 33 мм. 
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Член 5 
Административните таксени марки на единстве-

ната емисија го имаат следниот изглед: 
1. во средниот дел на отисокот на марката се 

наоѓа грбот на СФРЈ, врамен со стилизирана ро-
зетка, под грбот — ознака на вредноста на марка-
та, а лево и десно од ознаката на вредноста — кра-
тенка за вредноста: „д", 

2. во горниот дел на отисокот на марките од 
0,50, 1 и 10 динари отпечатен е текстот: „СФР Југо-
славија" и „административна таксена марка" со ки-
рилица, а во долниот дел текстот: „управни колек" 
и „СФР Југославија" со латиница. Кратенката за 
вредноста: „д" лево од ознаката на вредноста е от-
печатена со кирилица, а десно од ознаката на вред-
носта — со латиница. 

3. во горниот дел на отисокот на марките од 5, 
20 и 30 динари отпечатен е текстот: „СФР Југосла-
вија" и „управни кол ек" со латиница, а во долниот 
дел текстот: „административна таксена марка" и 
„СФР Југославија" со латиница. Кратенката за 
вредноста: „д" лево и десно од ознаката на вред-
носта е отпечатена со латиница, 

4. во горниот дел на отисокот на марките од 2 
и 50 динари отпечатен е текстот: „СФР Југослави-
ја" и „административна таксена марка" со латини-
ца, а во долниот дел на текстот: „административна 
таксена марка" и „СФР Југославија" со кирилица. 
Кратенката за вредноста: „д" лево од ознаката на 
вредноста е отпечатена со латиница, а десно од оз-
наката на вредноста — со кирилица, 

5. административните таксени марки на един-
ствената емисија ќе бидат печатени во следните 
бои, и тоа: 

— марката од 0,50 динари — во темновиолетова 
— сина боја, 

— марката од 1 динар — во темнозелена боја, 
— марката од 2 динари — во сива боја, 
— марката од 5 динари — во портокалова боја, 
— марката од 10 динари — во зеленосина боја, 
— марката од 20 динари — во црвеновиолетова 

боја, 
— марката од 30 динари — во зелена боја, 
— марката од 50 динари — во сина боја. 

Член 6 
Судските таксени марки на единствената еми-, 

сија го имаат следниот изглед: 
1. во средниот дел на отисокот на марката се 

наоѓа грбот на СФРЈ, лево и десно од грбот тон-
ски полиња (лево во поситен, а десно во покрупен 
растер), под грбот ознаката на вредноста на мар-
ката, а лево и десно од ознаката на вредноста е от-
печатена кратенката за вредноста „д", 

2. во горниот дел на отисокот на марките од 
0.50, 1 и 10 динари е отпечатен текстот: „СФР Ју-
гославија" и „судска таксена марка" со кирилица, 
а во долниот дел текстот: „содни колек" и „СФР 
Југославија" со латиница. Кратенката за вредно-
ста: „д" лево од ознаката на вредноста е отпечате-
на со кирилица, а десно од ознаката на вредноста 
— со латиница, 

3. во горниот дел на отисокот на марките од 5, 
25 и 30 динари отпечатен е текстот: „СФР Југосла-
вија" и „содни колек" со латиница, а во долниот 
дел на текстот: „судска таксена марка" и „СФР Ју-
гославија" со кирилица. Кратенката за вредноста: 
„д" лево и десно од ознаката на вредноста е отпе-
чатена со латиница, 

4. во горниот дел на отисокот на марките од 2, 
15 и 50 динари отпечатен е текстот: „СФР Југосла-
вија" и „судска таксена марка" со латиница, а во 
долниот дел на текстот: „судска таксена марка" и 
„СФР Југославија" со кирилица. Кратенката за 
вредноста: „д" лево од ознаката на вредноста е от-
печатена со латиница, а десно од ознаката на вред-
носта - со кирилица, 

5. судските таксени марки на единствената еми-
сија ќе бидат отпечатени во следните бои, и тоа: 

— марката од 0,50 динари — во темнозелена 
боја, 

— марката од 1 динар — во зеленосина боја, 
— марката од 2 динари — во портокалова боја, 
— марката од 5 динари — во виолетовосина 

боја, 
— марката од 10 динари — во зелена боја, 
— марката од 15 динари — во костенлива боја, 
— марката од 25 динари — во сина боја, 
— марката од 30 динари — во сива боја, 
— марката од 50 динари — во виолетовоцрвена 

боја. 

Член 7 
Печатењето, пуштањето во тек и дистрибуци-

јата на административните и судските таксени мар-
ки утврдени со овој општествен договор ќе го врши 
Народната банка на Југославија. 

За печатењето, пуштањето во тек и дистрибу-
цијата на административните и судските таксени 
марки на единствената емисија на Народната бан-
ка на Југославија и припаѓа надоместок за покри-
тие на нејзините трошоци во врска со овие работи. 

Договорот за печатење, начинот на пуштање во 
тек и дистрибуцијата на административните и суд-
ските таксени марки и за износот на надоместокот 
од став 2 на овој член, со Народната банка на Ју-
гославија ќе го склучи Сојузниот секретаријат за 
финансии. 

Член 8 
На републиката, автономната покраина односно 

на општината и припаѓа приходот од администра-
тивните и судските такси остварени од продажбата 
на мало на административните и судските таксени 
марки на единствената емисија на нејзината тери-
торија од страна на овластените малопродавци на 
таксени марки на таксените обврзници, без оглед 
на тоа кај кој орган односно суд тие марки се упо-
требени за плаќање на такса. 

Член 9 
Таксениот обврзник кој не бил должен да пла-

ти такса или таксата во таксени марки ја платил 
во износ поголем од пропишаниот или таксата ја 
платил за дејствие кое судот односно орган не го 
извршил, има право на враќање на таксата која не 
бил должен да ја плати. 

Решението за враќање на такса во случаите од 
став 1 на овој член го донесува надлежниот орган 
на собранието на општината на ЧИЈ а територија се 
наоѓа престојувалиштето односно седиштето на так-
сениот обврзник. 

Член 10 
Лицата што од која и да било причина не ќе 

ги употребат таксените марки што се во тек, можат 
да ги заменат за готови пари само кај благајните 
што вршат дистрибуција на таксените марки. 

При замена на таксени марки според став 1 на 
овој член, се исплатува вредноста на марките во 
готови пари, по одбиток на малопродавачката про-
визија. 

Член 11 
Малопродавците на административни и судски 

таксени марки на единствената емисија таксени 
марки можат да купуваат само кај благајните што 
вршат дистрибуција на таксени марки. 

Провизијата на малопродавците на таксени мар-
ки на единствената емисија не може да биде пого-
лема од 10% од номиналната вредност на купените 
таксени марки. 

Член 12 
Малопродавците на таксени марки, организа-

циите и други лица таксените марки на тековната 
емисија кои кај нив случајно ќе се оштетат мо-
жат да ги заменат за нови кај благајните што вр-
шат дистрибуција на таксени марки. 

Нема да се врши замена на оние таксени мар-
ки што биле залепени на некој спис или се толку 
оштетени што не може да се утврди дали се упо-
требувани или случајно оштетени. 
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Член 13 
Административните и судските таксени марки 

на единствената емисија, утврдени со овој опште-
ствен договор, ќе бидат пуштени во тек во рок од 
година дена од денот на потпишувањето на овој 
општествен договор. 

Административните и судските таксени марки 
што се наоѓаат во тек, остануваат во тек до потро-
шувањето на залихите на тие марки. 

Член 14 
Овој општествен договор влегува во сила со де-

нот на потпишувањето, а ќе се објави во службено 
гласило на секоја република односно автономна 
покраина. 

— за СР Босна и Херцеговина — 
Горѓе Пеклиќ, с. р. 

— за СР Црна Гора — Данило Алексиќ, с ,р. 
— за СР Хрватска — Мирко Скакиќ, с. р. 
— за СР Македонија — 

Велимир Бундалевски, с. р. 
— за СР Словенија — Јоже Флоријанчич, с. р. 
— за СР Србија — Мане Ребиќ, с. р. 
— за САП Косово — Ахмет Гугова, с. р. 
— за САП Војводина — Душан Влатковиќ, с. р. 

Београд, 27 ноември 1973 година 

остварување начелата за општествено на-
сочување на распределбата на доходот и личните 
доходи, а врз основа на член 2, 4, 5 и 8 од За-
конот за општествено договарање и самоуправно 
спогодување за основите и мерилата за распре-
делбата на доходот и на личните доходи и за 
општествено насочување на распределбата на до-
ходот („Службен весник на СРМ" бр. 24/71 го-
дина — во натамошниот текст Законот), Републич-
ката конференција на синдикатот на работниците 
од општествените дејности на Македонија, Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија и 
интересните заедници: Сојузот на заедниците на 
здравственото осигурување на работниците на Ма-
кедонија, Заедницата на здравствените установи на 
СР Македонија, Републичката заедница за рабо-
тите на запослувањето, Републичката заедница за 
образование, Републичката културно-просветна за-
едница и Заедницата на научно-истражувачките 
организации на Македонија усвојуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА 
ДОХОДОТ И ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ, ВО ОСНОВ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
И РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ОПШТЕСТВЕ-

НИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Член 1 

Со овој општествен договор се усвојуваат един-
ствени основи и мерила за утврдување на одно-
сите во распределбата на доходот на дел за про-
ширување на материјалната основа на здрул?е-
ниот труд или за заедничките потреби и на дел 
за лични доходи и за други примања на работни-
ците во основните организации на здружениот 
труд, работните заедници на органите на управа-
та и на општествено-политичките организацрш и 
интересните заедници (во натамошниот текст: ор-
ганизација). 

Член 2 

Доходот за распределба во смисла на одред-
бите од овој договор претставува остварениот до-
ход на организацијата, намален за пресметаните 
договорни и законски обврски. 

Како доход во смисла на претходниот став во 
работните заедници се сметаат средствата за лич-
ни доходи и средствата за заедничка потрошу-
вачка. 

Во доходот за распределба според одредбите 
од став 1 и 2 на овој член не влегуваат: 

— средствата за лични доходи на избраните 
и именувани лица од собранијата на општестве-
но-политичките заедници и нивните извршни ор-
гани и од претседателствата на општествено-поли-
тичките организации за кои се склучува посебен 
општествен договор; 

— средствата што се доделуваат на органите 
и организациите со посебна намена за инвести-
ции и опрема; 

— средствата што се наменски доделуваат на 
здравствените работни организации за вонредни 
интервенции во случаи на епидемии. 

Член 3 

Лични доходи во смисла на овој договор се 
средствата издвоени од доходот за распределба на 
лични доходи и за други лични примања на ра-
ботниците во бруто износ согласно член 7 став 
3 од Законот за утврдување и пресметување на 
вкупниот приход и доход во основните организа-
ции на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 71/72 год.), врз основа на утврдените односи 
за распределба на доходот. 

Делот од доходот за проширување на матери-
јалната основа или за заедничките потреби на 
здружениот труд (во натамошниот текст: проши-
рување на материјалната основа) во смисла на овој 
договор претставува разлика помеѓу доходот за 
распределба утврден според член 2 од овој дого-
вор и личните доходи со други лични примања 
според став 1 од овој член. 

Член 4 

При распределбата на доходот на дел за лич-
ни доходи и дел за проширување на материјал-
ната основа на здружениот труд, организациите 
можат да издвојуваат дел од доходот за распре-
делба на лични доходи до висината на просеч-
ниот бруто личен доход по условно неквалифи-
куван работник во стопанството остварен според 
завршните сметки од претходната година, зголе-
мен најповеќе до стапката на пораст на личните 
доходи во Републиката во тековната година пред-
видена според Резолуцијата за општествено еко-
номски развој на Републиката, помножен со бро^ 
јот на условно неквалификуваните работници во 
организацијата. 

Делот од доходот за распределба што може 
да се распредели за лични доходи се утврдува 
според следниот образец: 

БЛДУНРс х (100 СП) 
В ЛДУНРом = х ПУНРо1) 

100 

Овој образец служи за распределба на ДОхо-̂  
дот и не претставува основ за стекнување сред-
ства за финансирање на организациите. 

Член 5 

Организацијата која што со примена на ме-
рилото од претходниот член не може да го обез-
беди бруто личниот доход исплатен по условно 
неквалификуван работник според завршната смет-
ка од претходната година, може да отстапува од 
мерилото за распределба на доходот но само до 
висината на исплатениот бруто личен доход по 
условно неквалификуван работник во организа-
цијата според завршната сметка од претходната 
година. 
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Член 6 

Службата на општественото книговодство ќе 
го утврдува и објавува во „Службен весник на 
,СР Македонија" заедничкиот елемент: бруто ли-
чен доход по условно неквалификуван работник 
во стопанството остварен според завршните смет-
ки во претходната година (БЛДУНРс). 

1) БЛДУНРом = Бруто личен доход во маса по 
условно неквалификуван ра-
ботник што може да се испла-
ти односно издвои во органи-
зацијата во тековната година; 

БЛДУНРс = Бруто личен доход по услов-
но неквалификуван работник 
во стопанството остварен спо-
ред завршните сметки во прет-
ходната година; 

СП = Стапката на предвидениот по-
раст на личните доходи според 
Резолуцијата за општествено-
економскиот развој на Репуб-
ликата во тековната бодина; 

ПУНРо = Пондериран број на работни-
ци утврден според вкалкули-
раните часови на работа, или 
според состојбата на работни-
ците на крајот на секој месец 
во пресметковниот период и 
пондерационите коефициенти 
од член 7 на овој договор. 

Службата на општественото книговодство по-
датокот ќе го објавз^ва најдоцна до 30. IV. во те-
ковната година за претходната година. 

Стапката на порастот на личните доходи (СП) 
од членот 4 на овој договор ја утврдува и обја-
вува Во „Службен весник на СРМ" Комисијата од 
член 23 на овој договор, врз основа на показа-
телите од документацијата на Резолуцијата за оп-
штествено економскиот развој на Републиката за 
тековната година, што ги доставува Републичкиот 
завод за општествено планирање. 
- Стапката на порастот од претходниот став се 

објавува најкасно до крајот на годината за на-
редната година. 

Член 7 
Утврдувањето на бројот на условно неквали-

фикуваните работници се врши по следните един-
ствени пондерациони коефициенти: 

неквалификувани 
полуквалификувани 
квалификувани 
висококвалификувани 
ниже стручно 
средно стручни 
више стручно 
високо стручно 
специјалисти и магистри 
доктори на науки 

1,00 
1,25 
1,50 
1,92 
1,32 
1.92 
2,30 
2,85 
3,15 
3,50 

Коефициентите од претходниот став се при-
менуваат само за пресметување на условниот 
број на. неквалификуваните работници на врабо-
тените и не можат да претставуваат основ и ме-
рило за распределба на личните доходи. 

За индивидуалните извршни органи на орга-
низациите на здружениот труд и другите самоуп-
равни организации и заедници односно за лица 
вработени на работни места што според одделен 
пропис подлежат на реизборност и уметници кои 
Добиле сојузни и републички награди за оства-
рувања на полето на уметноста, зголемувањето на 
пондѕрационите коефициенти може да се врши 
до 50%, 

Како работни места што подлежат на реиз-
борност во смисла на претходниот став не се сме-
таат раководните работни места што како такви 
се утврдуваат со самоуправна спогодба за меѓусеб-
ните односи во здружениот труд, согласно член 4 

од Законот за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 
22/73 година). 

За лица вработени на работни места за кои 
според постојните прописи се признава бенефи-
циран работен стаж, пондерационите коефициенти 
од овој член можат да се зголемат за процентот 
на бенефицираниот стаж. , 

Квалификација односно степен на стручна под-
готовка во смисла на овој член се смета: 

— степенот на здобиеното школско образование, 
односно стручна подготовка здобиена, односно 
признаена на начин утврден со, закон или пропис 
донесен на основа на закон; и 

— степен на оспособеноста за вршење работи 
на работното место на полуквалификуван (при-
учен) работник, односно призната подготовка за 
полуквалификуван работник според одредбите на 
општиот акт на организацијата. 

Член 8 

Исплатата на аконтациите на личните доходи, 
во организациите во текот на годината треба да 
се движи во рамките на деловните резултати и 
мерилата за распределбата на доходот според од-
редбите на овој договор и самоуправната спо-
годба. 

Распределбата на доходот на дел за лични 
доходи и на дел за проширување на материјал-
ната основа на здружениот труд ја утврдува се-
која организација потписник на самоуправната 
спогодба според резултатите од завршната сметка 
со примена на мерилата од член 4 од овој до-
говор и од самоуправните спогодби. 

Член 9 
Организациите, склучуваат самоуправни спо-

годби за распределба на доходот и личните до-
ходи во рамките на дејноста односно гранката или 
групата на која и припаѓаат согласно Правилни-
кот за распределување на корисниците на општес-: 
твениот имот според нивните дејности („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 10/62 . . . 13/65 год.), а се рас-
пределени во областа од 9 и О, освен деловните 
банки и осигурителните организации. 

Под организации во смисла на претходниот 
став се подразбираат и организациите на здружеа 
ниот труд што се запишани во регистарот на -уо 
тановите, без оглед на областа во која се распо-
редени. 

Организациите можат да склучуваат самоук 
равни спогодби за распределба на доходот и лич-
ните доходи и во рамките на интересна заедница 
и сложена организација на здружениот труд. 

Организацијата не може да биде. истовремено 
потписник на две или повеќе самоуправни спо-
годби. 

Член 10 
Делот од доходот кој според мерилата на Оп-

штествениот договор и самоуправната спогодба за 
распределбата на доходот и личните доходи ќе се 
издвои за лични доходи и за други лични прима-
ња, работниците во организацијата го распределу-
ваат во согласност со одредбите на самоуправната, 
спогодба за меѓусебните односи во здружение^ 
труд. 

Ако потписниците утврдат во самоуправната 
спогодба за распределба на доходот и на личните 
доходи, одделни мерила за распределба на лич-
ните доходи, должни се да ги усогласат одред-
бите на самоуправната спогодба за меѓусебните 
одцоси во здружениот труд со мерилата за раст 
пределба на личните доходи утврдени во самоуп-
равната спогодба за распределба на доходот и лич-
ните доходи. 

Член 11 
Најнискиот личен доход на работник за пол-

но работно време и нормален работен учинок не 
може да биде помал од 700/о од просечниот личен 
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доход исплатен во стопанството во претходната 
година. 

Организацијата која со остварениот доход за 
распределба не може да го обезбеди најнискиот 
личен доход претставува посебна обврска на оп-
штествено-политичката заедница, општествениот 
фонд и интересната заедница што ја финансираат 
дејноста на организацијата. 

Член 12 

Највисок личен доход претставува максимал-
ниот износ на личен доход и други лични прима-
ња што може годишно во просек да се исплати 
како личен доход на работникот по сите ОСНОЕИ 
и мерила, вклучувајќи ги и личните доходи оства-
рени во повеќе организации. 

Награди што се исплатуваат на работникот по 
основ на авторство, рационализаторство, новатор-
ство и патенти не се земаат предвид при утврду-
вањето на највисокиот личен доход. 

Највисокиов личен доход на работникот во те-
кот на годината може да се движи во распон од 
1 :5 во однос на просечниот месечен нето личен 
доход исплатен во стопанството во претходната 
година. 

Во рамките на највисокиот личен доход ут-
врден спрема став 1 од овој член, највисокиот из-
нос на личниот доход на работникот се утврдува 
со самоуправната спогодба за распределба на до-
ходот и личните доходи и со самоуправната спо-
годба за меѓусебните односи во здружениот труд 
а во зависност од обемот, сложеноста, карактерот 
на работењето, големината на организацијата, бро-
јот на работниците и доходноста. 

Организацијата и одговорното лице се должни 
да водат сметка при исплата на пичните доходи 
на работниците, највисокиот износ на личниот до-
ход да се движи во согласност со став 3 и 4 од 
овој член. 

Износите што од други организации се упла-
тени на име личен доход по сите основи во орга-
низацијата каде работникот е вработен на неопре-
делено работно време, а ја надминуваат макси-
малната висина утврдена со одредбите на овој 
член се распределуваат со завршната сметка на 
организацијата каде работникот е вработен на не-
определено работно време во дел за проширува-
ње на материјалната основа на здружениот труд. 

Член 13 

Личниот доход на странските стручњаци на 
работ.а во организациите од нашата Република мо-
же да се исплатува до висината на износот ут-
врден во договорот со странскиот деловен парт-
нер. 

Член 14 

Организацијата што не ќе склучи или не се 
придржува кон самоуправната спогодба за рас-
пределба на доходот и личните доходи, средства-
та за личните доходи ги издвојува од доходот за 
распределба, најповеќе до просечниот бруто ли-
чен доход по условно неквалификуван работник 
во организацијата исплатен со примена на мери-
лото за распределба на доходот според завршна-
та сметка од претходната година. 

Член 15 

Организацијата која исплатила поголема ма-
са на средства за лични доходи од колку што и 
припаѓа со распределбата на доходот по заврш-
ната сметка за тековната година, должна е пре-
чекорениот износ да го надомести од делот на до-
ходот за лични доходи во пресметковните периоди 
од наредната година, заклучно со утврдувањето 
на конечните односи за распределба по завршна-
та сметка. 

Се до покривањето на разликата од претход-
ниот став, тековниот личен доход по условно не-

квалификуван работник во организацијата не мо-
же да биде поголем од просечниот бруто личен 
доход по условно неквалификуван работник во 
организацијата исплатен според завршната смет-
ка во годината што му претходи на пресметков-
ниот период за кој е утврдено пречекорувањето. 

Член 16 

Организациите може да склучат самоуправна 
спогодба со организациите од другите социјалис-
тички републики и социјалистички автономни по-
краини, во согласност со одредбите на Меѓурепуб-
личкиот општествен договор. 

До потпишувањето на Меѓурепубличкиот опш-
тествен договор, организациите можат да склучат 
самоуправна спогодба односно да пристапат кон 
спогодбата на работната организација од Репуб-
ликата во која е седиштето на организацијата. 

Организациите од претходниот став висината 
на најнизок и највисок личен доход, личните при-
мања од средствата за заедничка потрошувачка 
и издатоците што паѓаат на товар на материјал-
ните трошоци, ги усогласуваат со одредбите на 
овој општествен договор. 

Организациите од ставот 1 и 2 на овој член 
се должни да достават по еден примерок од са-
моуправната спогодба на соодветната филијала 
на Службата за општествено книговодство каде 
што е седиштето на организацијата и до Комиси-
јата за општествено договарање. 

Член 17 

Со самоуправната спогодба за распределба на 
доходот и личните доходи организациите утврду-
ваат поблиски мерила за определување на виси-
ната на примањата од средствата за заедничка 
потрошувачка со тоа што годишните примања по 
работник вработен на неопределено време не може 
да бидат поголеми од следните износи: 

—- регрес за користење на годишен одмор на 
работниците може да се исплатува посредно и 
непосредно најмногу до 65% од износот на просеч-
ниот личен доход исплатен во стопанството во 
претходната година; 

— јубилејни награди и други примања наме-
нети за лична потрошувачка, кои се исплатуваат 
непосредно или посредно, не можат да бидат по 
работник поголеми од едномесечен просечен нето 
личен доход исплатен во стопанството во претход-
ната година; 

— на работниците кои одат во пензија може 
да им се исплатува отпремнина до висината на 
двомесечен износ од просечниот личен доход на 
работникот остварен во годината во која оди во 
пензија, до колку со закон не е поинаку регу-
лирано. 

Член 18 

Со самоуправна спогодба организациите ги ут-
врдуваат поблиску мерилата за определување на 
износот на примањата што ги товарат материјал-
ните трошоци, со тоа што поединечните износи 
на овие примања можат да изнесуваат најмногу, 
и тоа: 

—- полна дневница за службено патување во 
земјата може да изнесува најмногу 130 динари, 
а доколку одделно се признаваат трошоците за 
ноќевање според приложена сметка, износот на 
дневницата без трошоците за ноќевање може да 
се движи најмногу до 90 динари; 

— полна дневница за службен пат во стран-
ство може да се движи најмногу до износот про-
пишан за работниците во републичките органи на 
управата ,а до колку се признаваат одделно тро-
шоците за ноќевање, дневницата се намалува 
за 30%; 

— дневницата на лице — странски државја-
нин за време на престој во нашата земја како и 
на наш граѓанин чија висина е утврдена со ме-
ѓудржавните конвенции или склучени договори 
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со странски организации, може да изнесува до ви-
сината утврдена во договорот со странскиот де-
ловен партнер; 

— надоместокот за користење на сопствено во-
зило за службена цел може да се исплатува нај-
многу 0,87 динари по изминат километар, со тоа 
што паушално плаќање на овој надоместок не се 
дозволува; 

— надоместокот за одвоен живот не може да 
изнесува повеќе од 40% од пресметковниот основ 
на личниот доход на работникот; 

— надоместокот за теренски додаток не може 
да изнесува повеќе од 40% од пресметковниот ос-
нов на личниот доход на работникот до колку на 
објектот е организирана исхрана и сместување. Во 
случај кога исхраната и сместувањето на работни-
ците на објектот не се организирани, висината на 
надоместокот се утврдува со самоуправната спо-
годба. 

Член 19 
Организација која има организирана опште-

ствена исхрана со топол оброк или обезбедува та-
ква кај друга организација во текот на траењето 
на работното време, заради одржување на работ-
ната способност, може да партиципира во трошо-
ците на исхраната до 100 динари месечно по вра-
ботен, на товар на материјалните трошоци или од 
средствата за заедничка потрошувачка. 

Износот на партиципацијата не може да се ис-
платува во готово туку се преведува директно на 
организацијата за општествена исхрана. 

Член 20 
Издатоците за дневници за службено патување 

во земјата, за користење на сопствено возило и за 
општествена исхрана можат да се валоризираат се-
која година до 50% од порастот на трошоците на 
животот во Републиката во претходната година. 

Примената на валоризацијата од претходниот 
став може да се врши почнувајќи од 1 јануари 
1974 година. 

Член 21 
За утврдување на највисокиот и најнискиот 

личен доход од член 11 и 12 на овој договор, како 
и за валоризација на трошоците од претходниот 
член, Републичкиот завод за статистика ги утвр-
дува и објавува во „Службен весник на СРМ" след-
ниве податоци: 

— просечниот месечен нето личен доход ис-
платен во стопанството во претходната година; 

— индексот на порастот на трошоците на жи-
вот во претходната година. 

Податоците ќе бидат утврдени и објавени нај-
доцна до 30. IV. на тековната за претходната година. 

Член 22 
За организации врз чие работење влијаат па-

зарните услови, може да се склучат одделни оп-
штествени договори или да се применуваат во це-
лост одредбите од општествениот договор за сто-
панство. 

Член 23 
Спроведувањето на овој договор, самоуправните 

спогодби и одделните општествени договори, го сле-
ди Заедничката комисија за општествено догова-
рање во општествените дејности која се формира 
според одредбите од законот. 

Член 24 
Комисијата работи на седници кои се одржу-

ваат по потреба. Секој од учесниците има право да 
бара одржување на седница на Комисијата. 

Комисијата полноправно работи ако на седни-
цата присуствуваат најмалку по еден член имену-
ван од страна на секој учесник. 

Интересните заедници претставуваат еден уче-
сник во општественото договарање во смисла на 
одредбите на овој договор, 

Член 25 
Седницата на комисијата ја свикува и со неа 

раководи претседавач, кој наизменично се избира 
секои 4 месеци. 

Член 26 
Комисијата особено: 
1. го следи спроведувањето на овој договор и 

самоуправните спогодби и одделните општествени 
договори и за појавите и проблемите ги известува 
учесниците и другите заинтересирани организации 
и органи; 

2. предлага на учесниците преземање мерки и 
акции за спроведување на овој договор; 

3. предлага на учесниците измени и дополну-
вање на овој договор и подготвува нацрт на измени 
и дополнувања; 

4. дава објаснување и мислење во врска со при-
мената на овој договор и друга помош на органи-
зациите во постапката за склучување на самоуп-
равните спогодби и одделните општествени дого-
вори, како и за нивното спроведување; 

5. ги разгледува предлозите на самоуправните 
спогодби и одделните општествени договори и дава 
мислења за усогласување на истите со одредбите 
на овој договор и одредбите на Законот; 

6. Комисијата оценува дали мерилата што се 
содржани во самоуправните спогодби и одделните 
општествени договори се во согласност со одред-
бите на законот и овој договор; 

7. оценува дали надоместоците и нивната ви-
сина во самоуправните спогодби и одделните оп-
штествени договори се во согласност со одредбите 
на овој договор; 

8. врши други работи и задачи што ќе ги по-
ставуваат учесниците. 

Член 27 
Комисијата е должна да даде оценка за само-

управната спогодба во рок од 30 дена од денот на 
приемот. 

Член 28 
Откако Комисијата ќе утврди дека самоуправ-

ната спогодба и одделниот општествен договор се 
во согласност со законот и со овој договор, тие се 
запишуваат во регистарот што го води Републич-
киот секретаријат за труд. 

Член 29 
До колку Комисијата оцени дека самоуправна-

та спогодба, односно одделниот општествен дого-
вор не е во согласност со одредбите на законот и 
на овој договор, за спорните прашања ги известува 
предлагачите на самоуправната спогодба односно 
на одделниот општествен договор. 

Член 30 
Комисијата донесува деловник со кој се утвр-

дува начинот на работата и донесувањето на од-
луки, должности и овластувањата на претседавачот 
и членовите, како и начинот на вршењето на ра-
ботите од членот 26 на овој договор. 

Деловникот за работа влегува во сила од денот 
кога ќе го потврдат потписниците. 

Член 31 
Административната и техничката работа на 

Комисијата ја врши Републичкиот секретаријат за 
труд. 

Член 32 
Комисијата од членот 23 на овој договор по 

предлог на Службата на општественото книговод-
ство утврдува посебна методологија за искажува-
ње на потребните податоци од страна на учесни-
ците во самоуправните спогодби за следење на 
спроведувањето на самоуправните спогодби, оддел-
ните општествени договори и овој договор. 
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Член 33 
За примената на одредбите од овој договор, 

самоуправните спогодби и одделните општествени 
договори, се грижи Службата на општественото 
книговодство и за сите отстапувања од нив ги при-
менува одредбите од член 5, 14 и 15 од овој до-
говор. 

Точноста на пресметките и показателите на ор-
ганизациите во примена на одредбите од овој до-
говор, од самоуправните спогодби и од одделните 
општествени договори ги контролира Службата на 
општественото книговодство. 

Член 34 
По заклучок донесен од страна на Комисијата 

од член 23 на овој договор, организацијата има 
право на приговор. 

Приговорот се поднесува до Комисијата од 
претходниот став во рок од 30 дена од денот на 
приемот на заклучокот. На седницата при разгле-
дување на приговорот може да присуствува прет-
ставник на организацијата. 

Член 35 
Постапката за склучување на самоуправните 

спогодби се одвива според одредбите на законот. 
Самоуправните спогодби треба да се усогласат 

со одредбите на овој договор во рок од 60 дена од 
неговото влегување во сила. 

До колку во рокот утврден во претходниот став 
не се изврши усогласување на самоуправните спо-
годби, ќе се смета дека самоуправните спогодби не 
се потпишани и за тие организации Службата на 
општественото книговодство ќе ги применува мер-
ките предвидени во член 14 и 15 од овој договор. 

До усогласувањето на самоуправните спогодби 
за распределбата на доходот и личните доходи и 
на општите акти односно на самоуправните спо-
годби за меѓусебните односи, организациите непо-
средно ги применуваат одредбите на овој договор. 

Член 36 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува: 

— за делот што ја регулира распределбата на 
доходот од 1 јануари 1973 година; 

— за останатиот дел од денот на влегувањето 
во сила на овој договор. 

Организациите на здружен труд, по исклучок 
ако е тоа поповолно за нив, распределбата на до-
ходот по завршните сметки за 1973 година можат 
да ја вршат и според одредбите на Општествениот 
договор за усогласување на распределбата на до-
ходот и личните доходи во организациите на здру-
жениот труд и работните заедници во општестве-
ните дејности („Службен весник на СРМ" бр. 9/72). 

Член 37 
Со влегувањето во сила на овој договор пре-

станува да важи Договорот за усогласување на ра-
спределбата на доходот и личните доходи во орга-
низациите на здружениот труд и работните заед-
ници во општествените дејности усвоен на 14 март 
1972 година и објавен во „Службен весник на СРМ" 
бр. 9/72 година. 

6 декември 1973 година 
Скопје 

За Републичката конференција 
на синдикатот на работниците 

од општествените дејности 
на Македонија, 

Кирил Алексовски, с. р. 
За Извршниот совет 

на Собранието на СРМ 
републички секретар за труд, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

Претседател на Сојузот 
на заедниците на здравственото 

осигурување на работниците 
на Македонија, 

Томе Дракулевски, с. р. 

Претседател 
на Заедницата на здравствените 

установи на СР Македонија, 
проф. д-р. Душко Теодосиевски, с.р. 

Претседател на Републичката 
заедница за образование, 

Елена Ѓурковиќ, с. р. 

Претседател на Републичката 
културно-просветна заедница, 

Томе Момировски, с. р. 

Собрание на Републичката 
заедница за работите на 

вработувањето, 
Борко Темелковски, с. р. 

Претседател на Заедницата 
на научно-истражувачките 
организации на Македонија, 

Александар Денков, с. р. 

Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 535, страна 61, книга III е запишано след-
ното: На досегашниот директор на Комуналното 
претпријатие — Титов Велес, Благој Катранџиев, 
му престанува правото за потпишување, бидејќи 
е разрешен од должност со одлуката на работ-
ничкиот совет, бр. 1049/1 од 5. IX. 1972 година. 

За в. д. директор на Комуналното претпријатие 
— Титов Велес е назначен Леов Киро, со одлу-
ката на работничкиот совет број 1051/1 од 5. IX. 
1972 година, кој претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овла-
стувањето, со стариот регистриран потписник Пе-
труш Илиев Гајдов, сметано од 13. IX. 1972 година. 

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

бр. 871 од 11. XII. 1972 година. (17) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 267, страна 959, книга I е запишано след-
ното : Досегашниот раководител на Продавницата 
во Тетово, ул. „Страшо Пинџур" број 41, на Прет-
пријатието за производство на шивачки и алатни 
машини, плински арматури и дрвни производи 
„Владо Багат" — Задар, Александар Николовски, 
е разрешен од должност и на истиот му преста-
нува правото за потпишување. 

За раководител на споменатата продавница е 
назначен, со решението на „Владо Багат" — За-
дар, број 504 од 15. IX. 1972 година Новески Сре-
тен, кој во иднина продавницата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овла-
стувањето, сметано од 6. XI. 1972 година. 

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

бр. 1002 од 15. XII. 1972 година. (19) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 258, страна 873, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата 
за чевли „Рефлекс" — Тетово, ул. „Тодор Ципов-
ски-Мерџан" бр. 7, на Претпријатието за внатреш-
на и надворешна трговија „Рефлекс" — Белград, 
Коста Томовски, е разрешен од должност. За ра-
ководител на истата е назначен Војислав Стевчев-
ски, кој нема да биде потписник, бидејќи продав-
ницата ја потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, матичното претпри-
јатие. 

Седиштето на продавницата се преместува од 
ул. „Тодор Циповски-Мерџан" бр. 7 во Тетово, на 
ул. „Тодор Циповски-Мерџан" бр. 36 во Тетово, 
согласно потврдата од Заводот за станбено-кому-
нално стопанисување — Тетово од 6. X. 1972 го-
дина. 

Споменатата продавница нема статус на само-
стојна организација на здружен труд и нема свој-
ство на правно лице, та не може да заклучува 
договори за набавка на стока ниту да одредува 
цени на стоката која ја продава. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 969 од 13. XII. 1972 година. (20) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
7, XI. 1972 година, рег. бр. 130/55, книга I е запи-
шано следното: Му престанува правото за потпи-
шување на Димитровски Драгољуб, в. д. директор 
на Земјоделското овоштарско стопанство „Овош-
тар" — Превалец, Кажани, Битолско. 

Се овластува дипл. инженер агроном Никола 
Николовски, в. д. директор, да го потпишува Зем-
јоделското овоштарско стопанство покрај досегаш-
ниот потписник Јотевски Методија, шеф на смет-
ководството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 297/72 година. (32) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. XI. 1972 година, рег. бр. 19/70, книга I е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Фили-
јалата во Битола, на Деловното здружение „Агро-
Македонија" — Скопје, уште со: вршење на елек-
тромеханички сервис за домашни и авто-инстала-
ции, индустриски постројки, винкловање на елек-
тромотор^ динама и анласери, апарати за дома-
ќинството, клима уреди, разладни уреди, водовод-
ни и одводни инсталации, инсталации за парно 
греење, браварски услуги, мрежи, далноводи до 
35 кв., трафостаници и разводни постројки. 

Ораа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Филијалата во Би-
тола, на деловното здружение „Агро-Македонија" 
- Скопје, бр. 04/02-1097/1 од 16. XI. 1972 година и 
решението на Одделението за инспекциски работи 
при Собранието на општина Битола, бр. 3540/1 од 
27. X. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 337/72. (33) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
7. XI. 1972 година, рег. бр. 24/62, книга I е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Предилни-
цата „Битолатекс" — Битола и гласи: Текстилен 
комбинат „Битолатекс" — Битола. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката на работничкиот совет на Предилницата 
„Битолатекс" - Битола, бр. 3801/5 од 29. X. 1972 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 309/72. (34) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. XI. 1972 година, рег. бр. 28/72, книга I е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Основ-
ната организација на здружен труд, со својство на 
правно лице „Пелагонија" — Битола, на Претпри-
јатието за стопанисување со води „Водостопанство" 
—- Скопје, уште со: 

— изработување на проекти за водостопански 
објекти и постројки, објекти од ниско и високо^ 
ии високоградба, како и станови за пазар за свои 
потреби и потреби на трети лица; 

— изведување на градежни објекти од ниско 
и високоградба, како и станови за пазар за свои 
потреби и потреби на трети лица; 

— врши проширување, производство на поса-
дочен шумски материјал и експлоатација на шу-
мите за свои потреби и потреби на трети лица; 

— врши експлоатација на камен, песок и ча-
кал од каменоломи и речни корита за свои по-
треби и за потреби на трети правни и физички 
лица; 

— производство на производи од бетон, пла-
стика, метал и сл. за изградба и опремување на 
сопствени водостопански објекти, како и објекти 
на трети лица; 

— врши превоз на стоки и материјали за свои 
потреби и потреби на трети лица; 

— врши ремонт и поправки во сопствена ме-
ханика, механичка работилница на орудија за ра-
бота за свои потреби и потреби на трети лица; 

— врши одгледување, тов и лов на риба во 
акумулациите шо се основни средства на прет-
пријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 293/72. (35) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. XI. 1972 година, рег. бр. 2/63, книга I е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Инду-
стријата за производство на трикотажа и конфек-
ција „Илинденка" — Крушево, уште со: 

— продажба на сопствено производство, три-
котажа, конфекција,теписи и јамболии; 

— дополнување на асортиманот со купување и 
продажба на артикли од текстил, кратка и пле-
тена стока, конфекција и предиво; 

— купување и продажба на стока од' гранката 
електроиндустрија: електрични печки и шпорети, 
правосмукалки, машини за перење, радио и теле-
визиски приемници; 

— производи од дрвната индустрија: секаков 
вид на куќен намештај. 

, Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката од работничкиот совет на Индустријата за 
производство на трикотажа и конфекција „Илин-
денка" - Крушево, бр. 02-92/2 од 25. VIII. 1972 го-
дина и решението на Одделението за стопанство и 
Финансии на Собранието на општина Крушево, бр. 
03-943/1 од 10. XI. 1972 година. (36) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
14. XI. 1972 година, рег. бр. 12/59, книга III е за-
пишано следното: Продавницата број 8 во О Х Р И Д 
(во кругот на Медицинскиот центар), на „Жито 
Македонија" — Филијала во Охрид, престанува 
со својата работа и се брише од регистарот на 
стопанските организации. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Филијалата ,.Жито 
Македонија" - Охрид, бр. 02-529/2 од 25. III. 1972 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 321/72. (37) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. XI. 1972 година, рег. бр. 104/55, книга III е за-
пишано следното: Се овластуваат Попоски Владо, 
генерален директор, Миткоски Томе, директор на 
финансиско-општ сектор, Стојаноски Спасе, шеф 
на сметководството да ја потпишуваат Текстилна-
та индустрија „Отекс" — Охрид. Потписите важат 
поединечно и без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 331/72. (38) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. XI. 1972 година, рег. бр. 13/65, книга II е запи-
шано следното: Продавницата во Ресен, на Прет-
пријатието за изработка на униформи и цивилни 
облеки „22 Декември" — Скопје, престана со сво-
јата работа и се брише од регистарот на стопан-
ските организации. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Претпријатието „22 
Декемв-ри" - Скопје, бр. 03-2661/2 од 8. XI. 1972 
година.' 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 322/72. (40) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 241, страна 841, книга I е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Угостител-
ското претпријатие „Угостител" — Крива Паланка 
Стевко ѓорѓиев Стојчевски, книговодител и Трич-
ковски Петров Јордан, директор, им престанува 
правото за потпишување, бидејќи се разрешени од 
должност со одлуката на работничкиот совет број 
03-488 од 21. XI. 1972 година, од одржаната седница 
на 1. IX. 1972 година. 

За нови потписници на Угостителското прет-
пријатие „Угостител" — Крива Паланка, со горе-
наведената одлука на работничкиот совет се наз-
начени следните лица: Стојановски Груев Томи-
слав, директор и Тричковски Петрев Јордан, шеф 
на комерцијалната служба, кои претпријатието ќе 
го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во 
границите на овластувањето, со стариот регистри-
ран потписник Стоименов Владимиров Александар, 
шеф на сметководството, сметано од 22. XI. 1972 
година. 

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

бр. 1028 од 21. XII. 1972 година. (72) 

' Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 457, страна 587, книга III е запишано след-
ното: Се симнува присилната управа над Прет-
пријатието за производство на конфекција „Еле-
гант" — Гевгелија. 

На досегашниот потписник — присилен управ-
ник на Претпријатието за производство на кон-
фекција „Елегант" — Гевгелија, Никола Арџанов, 
му престанува правото за потпишување, бидејќи е 
'разрешен од должност. 

За директор на претпријатието за производство 
на конфекција „Елегант" — Гевгелија, со одлука-
та на работничкиот совет бр. 02/1334 од 7. XI. 1972 
година е назначен Никола Арџанов, кој во иднина 
истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, со новоназначе-
ниот потписник Никола Проев, раководител на сто-
панско-сметководниот сектор, со одлуката на ра-
ботничкиот совет бр. 02-1292/36 од 1. XII. 1972 го-
дина, сметано од 20. XI. 1972 година. 

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

бр. 1035 од 21. XII. 1972 година. (67) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 161, страна 583, книга II е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Индустриското 
претпријатие за градежни материјали „Вардар" — 
Гостивар, Марковиќ Јаков, секретар, му преста-
нува правото за потпишување, бидејќи е разрешен 
од должност со решението бр. 03-2 од 3. XI. 1972 
година. 

За нов потписник на претпријатието е назна-
чен со одлуката на работничкиот совет на споме-
натото претпријатие, број 0204-24 од 26. VII. 1972 
година Лазарески Јордан, секретар, кој претпри-
јатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, со старите реги-
стрирани потписници Мулаи Џеват, в. д. директор 
и Јовановиќ Драгољуб, раководител на стопанско-
сметководниот сектор, сметано од 24. XI. 1972 го-
дина. 

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

бр. 1042 од 27. XI. 1972 година. (68) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 463, книга III е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата 
во Неготино, ул. „Маршал Тито" бр. 10, на Тргов-
ското претпријатие, на големо и мало, за промет 
со селскостопански производи и прехранбени ар-
тикли ,,Вардар4' — Неготино, Петров Борис, е раз-
решен од должност со одлуката на работничкиот 
совет број 04-3961/2 од 2 .ХП. 1972 година, а за нов 
раководител на истата продавница е назначен, со 
решението на споменатото претпријатие, број 
М. 153/2. XII. 1972 година Димовски Петре Бранко, 
кој нема да биде потписник, ^бидејќи продавницата 
се потпишува, задолжува и раздолжува од матич-
ното претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1076 од 25. XII. 1972 година. (73) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1221, страна 405, книга VII е запишано след-
ното: Кон Трговското земјоделско претпријатие, на 
големо и мало „Македонија" — Скопје, согласно 
со одлуката на задружниот совет на Земјоделската 
задруга „Житиште" — село Мршевци, Скопско, бр. 
1972 од 21. IX. 1972 година и одлуката на работнич-
киот совет на ТЗН „Македонија" — Скопје, број 
3484 од 17. X. 1972 година се присоединува Скла-
дот во Скопје, на ул. „Индустриска" бб и во ид-
нина ќе работи под следната фирма: Трговско-зем-
ј од е леко претпријатие „Македонија" — Скопје — 
Самостојна организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Склад во Скопје, ул. „Ин-
дустриска" бб. Предмет на работењето на складот 
е продавање на огревен, градежен и друг мате-
ријал. 

Складот е основан со присоединување на Скла-
дот во Скопје, на ул. „Индустриска" бб на Земјо-
делската задруга „Житиште" — село Мршевци 
кон ТЗП „Македонија" — Скопје, согласно со го-
ренаведените одлуки. 

Складот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Алексовски Миле, раководител, во границите 
на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Се брише од регистарот на задругите, од рег, 

бр. 26, страна 483, книга И Складот во Скопје на 
Земјоделската задруга „Житиште", село Мршевци^. 
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Скопско, бидејќи се присоединува кон ТЗП „Ма-
кедонија" — Скопје, согласно со горенаведените 
одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 996 од 26. XII. 1972 година. (74) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 466, книга VII е запишано след-
ното; Кон Самостојната организација на здружен 
труд, со својство на правно лице — Погон „Син-
ѓелиќ" — село Синѓелиќ, при Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Скопско Поле" — Скопје — 
Организација во состав на Здружениот земјодел-
ски прехранбен комбинат „Македонија" — Здру-
жено претпријатие — Скопје се присоединува Са-
мостојната организација на здружен труд, со свој-
ство на правно лице — Погон „Илинден", село Бе-
лимбегово — под времена управа при ЗИК „Скоп-
ско Поле" — Скопје, согласно со одлуката на цен-
тралниот работнички совет на Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Скопско Поле" — Скопје, бр. 
02-1645 од 15. XI. 1972 година. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 688, страна 229, книга V Са-
мостојната организација на здружен труд, со свој-
ство на правно лице — Погон „Илинден" — село 
Белимбегово при ЗИК „Скопско Поле" - Скопје 
под времена управа, бидејќи се присоединува кон 
Самостојната организација на здружен труд, со 
својство на правно лице — Погон „Сингелиќ" — 
село Сингелиќ при ЗИК „Скопско Поле" — Скопје, 
согласно со горецитираната одлука. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1071 од 27. XII. 1972 година. (77) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 767, страна 717, книга VI е запишана под 
фирма: Дејноста на „Транскоп" - претпријатие за 
авто-транспорт и меѓународна шпедиција — Скопје, 
согласно со одлуката на работничкиот совет, број 
44/1 од 15. IV. 1971 година, економската оправда-
ност и уверението на Собранието на општината 
Битола — Одделение за инспекциски служби, бр. 
04-4215/1 од 7. XI. 1972 година во иднина се про-
ширува и со продажба на горива и мазива, консиг-
нација авто дел ови, продажба на авто де лови и гу-
мк и внатрешен промет на возила, која дејност ќе 
ја обавува преку единиците за автотранспорт во 
Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 943 од 26. XII. 1972 година. (78) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1553, страна 259, книга VII е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Книжарницата во Скопје, ул. „Же-
лезничка" кула Б-б на Издавачкото претпријатие 
„Веселин Маслеша" — Сарајево, согласно со од-
луката на работничкиот совет од одржаната сед-
ница на 10. VII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1031 од 21. XII. 1972 година. (83) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 16, страна 769, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на „Југопетрол" — трговско прет-
пријатие за промет со нафта и нафтени деривати 
— Скопје, согласно со изводот од регистарот на 
Окружниот стопански суд — Штип, Фи. бр. 214 од 
17. X. 1972 година, се проширува и со; 

— доведување во врска со комитентите и ко^ 
митентот со трети лица, поради заклучување на 
договори за одредување дејност во прометот; 

— давање известување за состојбата на па-
зарот; 

— откуп и продажба на моторни возила со ре-
зервни делови и земјоделско-градежни материјали; 

— посредување во прометот со стока, нафтени 
деривати и технички услуги; 

— железарски, метални, електротехнички, гра-
дежни и инсталациони материјали; 

— земјоделско-сточарски производи — купо-
продажба на земјоделски препарати (хемиски сред-
ства и други помошни средства кои служат во 
земјоделството); 

— вршење на јавен превоз по јавниот друм-
ски сообраќај за превоз на стоки во два правца; 

— продажба на гуми. 
Од Окружниот сотпански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1007 од 26. XII. 1972 година. (84) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1324, страна 196, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Механичкиот 
сервис во Скопје, ул. „218" бр. 74, на „Бирострој" 
— Претпријатие за механографски технички сред-
ства — Марибор, Гударовски Крсте, е разрешен 
од должност со одлуката на „Бирострој" — Мари-
бор, број 248 од 1. IX. 1969 година, а за раководи-
тел на истиот е назначен Филиповски Стојан, кој 
нема да биде потписник, бидејќи техничкиот сер-
вис се потпишува, задолжува и раздолжува од 
матичното претпријатие, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1026 од 28. XII. 1972 година. (85) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатието и дуќаните, 
рег. бр. 1027, страна 14, книга VIII е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Индустри-
ската продавница и сервис во Скопје, ул. „Христо 
Ботев" бр. 34, на „РИЗ" — електроника — телекому-
никација— аутомација — Загреб, Милановиќ Симо, 
директор на сервисно-малопродажната служба, му 
престанува правото за потпишување, согласно со 
заклучокот на управниот одбор на. „РИЗ" — Загреб, 
од одржаната седница на 9. II. 1971 година. 

За нов потписник на споменатата Индустриска 
продавница и сервис во Скопје е назначен Задра-
вец Аугуст, директор на сервисно-малопродажната 
служба, кој истата во иднина ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, со старите регистрирани потписници Бо-
јиќ инженер Коста, генерален директор и Биков-
ски Душко, раководител, сметано од 11. IX. 1972 
година. 

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

бр. 861 од 28. XII. 1972 година. (86) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 33, страна 573, книга III е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на Тргов-
ското претпријатие на големо за градежен матери-
јал, огревно дрво и јаглен „Даб" — Титов Велес и 
тоа: Илија Алексов, директор, Никола Николов, 
книговодител и Димче Абрашевски, заменик ди-
ректор, во иднина ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето и но-
воназначениот потписник Николов Ристе, директор 
на финансиско-комерцијалниот сектор, со одлу-
ката на работничкиот совет број 1565 од 16. XI. 
1972 година, од одржаната седница на 30. X. 1972 
година. 

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

бр. 1023 од 27. XII. 1972 година. (88) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 280, страна 313, книга II е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Рудниците за 
талк „Димче Мирчев" — Титов Велес, Славчо Сла-
бев, директор, му престанува правото за потпишу-
вање, бидејќи е разрешен од должност со одлу-
ката на работничкиот совет, од одржаната седница 
на 5. XII. 1972 година. 

За в. д. директор на Рудници за талк „Димче 
Мирчев" — Титов Велес е назначен со горенаведе-
ната одлука Матев Панчев Чедомир, кој Рудни-
ците за талк „Димче Мирчев" — Титов Велес ќе 
ги потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето, со стариот регистриран 
потписник Трајков К. Борис, шеф на сметковод-
ството, сметано од 20. XII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1094 од 25. XII. 1972 година. (89) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
1. XII. 1972 година, рег. бр. 5/58, книга I е запи-
шано следното: Му престанува правото за потпи-
шување на Јанкуловски Васил, директор на Зем-
јоделската задруга за заедничка обработка на зем-
ја „Сапунџица" — Нижополе. 

Се овластува Козаровски Илија, в. д. дирек-
тор, да ја потпишува задругата покрај досегашниот 
потписник Котевска С. Горица. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 339/72, (93) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. XII. 1972 година, рег. бр. 32/69, книга II е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Драги Раоник, директор на Са-
мостојната органиизација на здружен труд — Фа-
брика за преработка на пластични маси „Лихни-
да" — Охрид, на Индустријата за пластични маси 
„Интерпласт" — Београд. 

Се овластуваат Ивановски Васил, в. д. директор 
и Јован Јолакоски, финансиски директор, за пот-
пишување на Фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 348/72. (97) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
11. XII. 1972 година, рег. бр. 4/66, книга II е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Владо Митески, в. д. директор на 
Филијалата во Охрид, на Заводот за осигурување 
имоти и лица „Македонија" — Скопје. 

Се овластува Трајан Ангеловски, директор, да 
ја потпишува филијалата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 296/72. (98) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. XII. 1972 година, бр. 4/66, книга II е запишано 
следното: Му престанува овластувањето за потпи-
шување на Трајан Ангеловски, директор на Фи-
лијалата во Охрид, на Заводот за осигурување 
имоти и лица „Македонија" — Скопје. 

Се овластува Грозданоски Симон Никола, ди-
ректор, да ја потпишува филијалата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 345/72. (99) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 444, страна 86, книга VIII е запишана под 
фирма: Тутунски комбинат „Благој Деспотовски-
Шовељ" — Скопје — ООЗТ за производство, откуп 
и обработка на тутун — Скопје, без својство на 
правно лице. Предмет на работењето на ООЗТ е: 

а) земјоделско производство; 
б) откуп на тутун; и 
в) обработка на тутун. 
ООЗТ е основана со одлуката на работничкиот 

совет на Тутунскиот комбинат „Благој Деспотовски^ 
Шовељ" - Скопје, бр. 02-269/3 од 31. I. 1973 година. 

Директор на ООЗТ е Глигоров Глигор. 
ООЗТ за производство, откуп и обработка на 

тутун — Скопје, без својство на правно лице, ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, 
БО границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 133 од 28. II. 1973 година. (415) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. XII. 1972 година, рег. бр. 209, реден број 1 е за-
пишана под фирма: Трговско претпријатие „Ли-
чанка" — Скопје, Продавница број 18, со седиште 
во Берово, ул. „Маршал Тито" бр. 96. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба, на мало, 
на сите видови текстилна стока. 

Раководител на продавницата е Јорданка Ни-
ковска. 

Продавницата е во состав на Трговското прет-
пријатие „Личанка" — Скопје, а е основана со од-
луката на работничкиот совет од 7. III. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
287/72. (426) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. I. 1973 година, рег. бр. 432, реден број 8 е запи-
шана под фирма: Модна конфекција „Герас Цунев" 
— Струмица, Продавница број 11, со седиште во 
Делчево, ул. „Маршал Тито" бр. 74. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на сопствени 
производи од машка и женска конфекција и про-
дажба на туѓи конфекциски производи, како и про-
дажба на трикотажа и галантерија. 

Раководител на продавницата е Царка Илиева. 
Продавницата е во состав на Модната конфек-

ција „Герас Цунев" — Струмица, а основана е со 
одлуката на работничкиот совет бр. 02-98 од 19. VII. 
1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
210/72. (427) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. И. 1973 година, рег. бр. 395, реден број 1 е за-
пишана под фирма: Претпријатие „Центроколони-
јал" — увоз-извоз — Скопје, Продавница број 129, 
со седиште во Пробиштип. 

Продавницата ќе врши продажба, на мало, на 
сите видови колонијално-прехранбени и индустри-
ски стоки, како и стоки потребни за домаќинство-
то, на мало. 

Раководител на продавницата е Љупчо Ан-
дреевски. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Претпријатието „Центроколо-
нијал" - увоз-извоз" - Скопје од 18. V. 1973 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
261/72. (431) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. I. 1973 година, страна 202, реден број 12 е запи-
шана под фирма: Мешовито трговско претпријатие 
на големо и мало „Тргомакедонија" — Делчево, 
Продавница за прехранбени производи, алкохолни 
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и безалкохолни пијалоци и други домашни потреби 
по принцип на самопослуга, со седиште во Кочани, 
ул. ,,29 Ноември" бр. 81. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на сите видови прехран-
бени производи, алкохолни и безалкохолни пијало-
ци и други колонијални производи за домашни по-
треби на принцип на самопослуга. 

Раководител на продавницата е Стојан Цин-
цевски. 

Продавницата е во состав на Мешовитото тр-
говско претпријатие, на големо и мало „Тргомаке-
донија" — Делчево, основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на претпријатието, бр. 01-583 од 
30. IX. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
87/72. (433) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. I. 1973 година, рег. бр. 202, реден број 13 е запи-
шана под фирма: Мешовито трговско претпријатие 
на големо и мало „Тргомакедонија" — Делчево 
Стовариште во Кочани, Продавница за прехран-
бени и други сродни артикли на мешани сто-
ки во село Тркање, Кочанско. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на прехранбени 
производи и други мешани стоки сродни на деј-
носта. 

Раководител на продавницата е Мита Стојанова 
Симеонова. 

Продавницата е во состав на Мешовитото тр-
говско претпријатие на големо и мало „Тргомаке-
донија" — Делчево, основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на претпријатието, бр. 01-583 од 
24. XI. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
310/72. (434) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. I. 1973 година, страна 202, реден број 14 е запи-
шана под фирма: Мешовито трговско претпријатие 
на големо и мало „Тргомакедонија" — Делчево, 
Стовариште во Кочани, Продавница за прехранбени 
и други сродни артикли на мешани стоки, с. Ори-
зари, Кочанско. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на прехранбени производи и 
други мешани стоки сродни на дејноста. 

1 Раководител на продавницата е Митко Стој-
чев Донев. 

Продавницата е во состав на Мешовитото тр-
говско претпријатие на големо и мало „Тргомаке-
донија" — Делчево, основана со одлуката на работ-
ничкиот совет на претпријатието, бр. 01-583 од 24. 
XI. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
311/72. (435) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. I. 1973 година, рег. бр. 38, книга II, реден број 
23 е запишана под фирма: Занаетчиско услужно 
претпријатие „Иднина" — Струмица, Продавница 
„Моша Пијаде", со седиште во Струмица, ул. ,Д-ви 
Мај". Предмет на работењето на продавницата е 
промет на мало со следните производи: производи 
на база шеќер и какао, сувомесни производи, ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски пре-
работки и кибрит, разни печива, млеко и млечни 
производи, кафе и чај и други прехранбени стоки. 

Раководител на продавницата е Ангел Терзиев. 
Продавницата е во состав на Занаетчиското ус-

лужно претпријатие „Иднина" — Струмица, а осно-
вано е со одлуката на работничкиот совет бр. 
01-1852/1 од 26. XII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
6/73. (442) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. I. 1973 година, страна 23, книга И, реден број 42 
е запишана под фирма: Трговско претпријатие на 
големо и мало „Снабдител" — село Ново Село 
Струмичко, Продавница број 29, со седиште во 
село Моноспитово, Струмичко. Предмет на работе-
њето на продавницата е снабдување и промет со 
индустриски стоки, снабдување и промет со градеж-
ни материјали и репроматеријали, продажба, на 
мало, на сите видови прехранбени, индустриски и 
мешани стоки за домашни потреби во домаќин-
ството. 

Раководител на продавницата е Ратко Кокалов. 
Продавницата е во состав на Трговското прет-

пријатие „Снабдител" — село Ново Село, Струмич-
ко а основана е со одлуката на работничкиот совет, 
бр. 03-839/1 од 21. VIII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
228/72. (445) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистрот на стопанските организации, на 
29. I. 1973 година, страна 202, реден број 15 е запи-
шана под фирма: Мешовито трговско претпријатие 
на големо и мало „Тргомакедонија" — Делчево, 
Стовариште во Кочани, Продавница за прехран-
бени и други сродни артикли на мешани стоки, се-
ло Бели, Кочанско. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на прехранбени производи и 
други мешани стоки сродни на дејноста. 

Раководител на продавницата е Ванчо Благоев 
Арсов. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Мешовитото трговско прет-
пријатие на големо и мало „Тргомакедонија" — 
Делчево, број 01-583 од 24. XI. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
312/73. (436) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. I. 1973 година, страна 458, реден број 1 е запи-
шано основање на основната организација на здру-
жен труд и тоа: Комерцијално-инвестициона банка 
— Скопје, Филијала во Св. Николе. Предмет на ра-
ботењето на филијалата е: 

— дава краткорочни кредити за вршење на 
производство и промет; 

— дава инвестициони кредити за вложување 
во основни и трајни средства; 

— ја кредитира станбената и комуналната из-, 
градба; 

— го кредитира населението; 
— прибира парични депозити со и без отказен 

рок; 
— прибира штедни влогови, води жиро-сметки 

на граѓаните и врши други банкарски работи со 
граѓани; 

— врши откуп и продажба на странски сред-
ства за плаќање; 

— води девизни сметки на работните органи-
зации и на граѓаните; 

— издава банкарски гаранции; и 
— врши други кредитни и банкарски работи со 

ограничен делокруг на работење на територијата на 
Општината Св. Николе. 

В. д. директор на филијалата е Трајан Тосевски. 
Основач на филијалата е Извршниот одбор на 

Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје, со 
одлуката 014/1 бр. 02-141 од 6. I. 1973 година по ос-
нов промена на статусот на експозитурата во Св. 
Николе, на Комерцијално-инвестиционата банка — 
Скопје — Филијала — Штип. 

На означениот рег. број, под реден број 2 се за-
пиша следната промена: 
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Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје, 
Филијала — Св. Николе првобитната фирма ја ме-
нува со нова, која гласи: Стопанска банка — Скоп-
је, Филијала — Св. Николе. 

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

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

Впишувањето на промените е засновано на чл. 
1 и 6 од Привреминиот статут на Стопанската бан-
ка — Скопје од јануари 1973 година чии одредби 
подавачот на пријавата е правен следбеник на Ко-
мерцијално-инвестиционата банка — Скопје и член 
9, 11 и 13 од истиот статут со чии одредби се регу-
лирани статусот и правата на филијалата и одго-
ворноста на Стопанската банка за обврските на 
филијалата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
24/73. (446) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 593, страна 617, книга III е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Солун" — Прилеп — Организација на здружен 
труд, без својство на правно лице — Продавтшца 
во Гевгелија, ул. „Маршал Тито" бр. 90. Предмет на 
работењето на продавницата е промет со автоде-
лови на мало. 

Продавницата е основана со одлуката на соби-
рот на работните луѓе на Трговското претпријатие 
на големо и мало „Солун" — Прилеп, бр. 01-23 од 
17. I. 1973 година, од одржаниот состанок на 13. XI. 
3 972 година. 

Раководител на продавницата е Чучанов Ди-
митар. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 55 од 14. III. 1973 година. (476) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 180, книга VII е запишана под 
фирма: „Центроколнијал" — увоз-извоз — Скопје 
— Организација на здружен труд, без својство па 
правно лице — Продавница број 84 во пазар Ѓорче 
Петров. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на прехранбени и индустриски стоки. 

Продавницата е основана со одлуката на работ-
ничкиот совет на „Центроколнијал" — увоз-извоз 
— Скопје, од одржаната седница на 3. И. 1972 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Илија Стој-
чевски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 204 од 20. III. 1973 година. (483) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1487, страна 13, книга VII е запишано след-
ното: Дејноста на Деловницата во Скопје, на „Цен-
тротурист" — туристичка агенција — Белград, со-
гласно со одлуката на работничкиот совет од одр-
жаната седница на 18. X. 1970 година, се проширу-
ва и со склучување на договори за купопродажба 
на стока во име и за сметка на претпријатието во 
рамките на регистрираната дејност на матичното 
претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1066/72 од 15. XII. 1972 година. (10) 

пријатие — Скопје, населба Бутел II, барака 13. 
Предмет на работењето на претпријатието е врше-
ње на инсталатерска дејност за централно греење и 
за уреди за аклиматизација, инсталатерска дејност 
за водовод, гасни постројки и канализација, како 
и вршење на лимарска дејност. 

Претпријатието е основано со прераснување 
на Занаетчиско-монтажната задруга „Цевовод" — 
Скопје во претпријатие со одлуката на работната 
заедница број 584 од 21. XII. 1972 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува 'Ганасковиќ Живко, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
„Цевовод" — занаетчиско-монтажно претприја-

тие — Скопје ќе се конституира во рок од 30 дена 
по впишувањето на актот за основање во регистаг , 
рот. 

Се запишува во регистарот на претпријатијата 
и дуќаните, рег. бр. 1141, страна 735, книга V след-
ното: се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Занаетчиско-монтажната задруга „Цево-
вод" — Скопје, бидејќи прерасна во претпријатие, 
согласно горенаведената одлука, под назив: „Цево-
вод" — занаетчиско-монтажно претпријатие — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1 од 16. III. 1973 година. (490) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 188, страна 21, книга VII е запишано след-
ното; На досегашните потписници на „Макотекс" — 
увоз-извоз — Скопје, Организација во состав на 
Здруженото претпријатие „Интекс" — Скопје и 
тоа: Тихомир Титизов, Татијана Михај лова, Алек-
сандар Николовски, Петар Адамовски, Кошка Хри-
сто, Пешкир Миодраг, Миленковиќ Бранислав, По-
пов Александар, Неделковски Јован и Александар 
Стаматовски им престанува правото за потпишу-
вање, поради преместување на работа вон од прет-
пријатието „Макотекс" — извоз-увоз — Скопје, со-
гласно со одлуката на деловниот одбор од одржа-
ната седница на 24. IV. 1972 година. 

За нови потписници на „Макотекс" — увоз-из-
воз — Скопје, Организација во состав на Здруже-
ното претпријатие „Интекс" — Скопје, со одлуката 
на деловниот одбор на споменатото претпријатие 
бр. 02 од 10. VII. 1972 година, од одржаната седница 
на 24. IV. 1972 година се назначени следните лица: 
Цветковски Александар, директор на сектор за увоз 
на памук, Курјак Костадин, шеф на деловницата 
за трикотажа, Бунаров Томе, в. д. шеф на делов-
ницата за увоз на стоки од широка потрошувачка, 
Јовановски Цветко, шеф на деловницата за увоз-
извоз на чевли, Вацев Васил, шеф на деловницата 
за увоз-извоз на волна, производи од волна, кам-
цуг, крпи и килими, кои претпријатието ќе го пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат^ во грани-
ците на овластувањето, со старите регистрирани 
потписници и тоа: Аспарух Каневче, генерален ди-
ректор, Драгољуб Тодоровски, Марија Петровска, 
шеф на сметководството, Бундалевски Исо Крсто, 
директор на финансиски сектор, Ефремов Стојан, 
в. д. шеф на одделение за конфекција, галантерија 
и трикотажа, Сајков Томислав, виши самостоен ко-
мерцијален референт, Радмило Поповски, шеф на 
деловницата за кожи, Михај лова Ратка, в. д. шеф 
на сметководството, Крстева Ружа, в. д. шеф на де-
ловната служба и интерна контрола, Хаџи Мишев 
Ристо, пом. генерален директор, Гештаковски Сла-
ве, в. д. шеф на синтетика, природна свила,, греш И. 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 214, страна 452, книга VII е запишано 
следното: Фирмата на Фабриката за производство 
на пиво — Скопје, согласно со заклучокот на Со-
бранието на град Скопје, број 07-7074 од 28. IV. 1971 
година се менува и во иднина ќе гласи: Фабрика 
за производство на пиво и слад — Скопје, скратено 
Пивара, ул. „Романија" бр. 27. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1046 од 18. XII. 1972 година. (14) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1595, страна 471, книга VII е запишано 
следното: Решението на овој суд, Фи. бр. 1015 од 
17. XI. 1972 година се исправа во толку што во ид-
нина обврската пред банката на Претпријатието за 
геотехнички испитувања „Геофизика" — Скопје ќе 
биде со еден потпис. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1015 од 19. XII. 1972 година. (16) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1601, страна 1, книга VIII е запишано след-
ното: Организацијата на здружен труд, без својство 
на правно лице — Изданието на македонски јазик 
„Комунист" во Скопје, булевар „Илинден" бб, на 
Новинско-издавачкото претпријатие „Комунист" — 
Белград, се организира во основна организација на 
здружен труд, со својство на правно лице, која не 
гарантира за обврските на другите ООЗТ во состав 
на Новинско-издавачкото претпријатие „Комунист" 
— Белград, согласно со одлуката број 86 од 14. IV. 
1972 година за организирање на основната органи-
зација на здружен труд на „Комунист" — Орган на 
Сојузот на комунистите на Југославија — Издание 
на македонски јазик и одлуката на Новинско-из-
давачкото претпријатие „Комунист" — Белград, бр. 
120 од 4. X. 1972 година под име: Основна органи-
зација на здружен труд „Комунист" — Орган на 
Сојузот на комунистите на Југославија — македон-
ско издание, во состав на Новинско-издавачкото 
претпријатие „Комунист" — Белград, во Скопје, бу-
левар „Илинден" бб. 

Предмет на работењето е: 
а) уредување, издавање и растурање на весни-

кот „Комунист" — орган на Сојузот на комуни-
стите на Југославија — македонско издание; 

б) издавање и растурање на списанието „Погле-
ди", публикација за општествени прашања; 

в) издавање и растурање на книги, брошури, 
монографии, рекламни проспекти, како и вршење 
на други дејности од областа на новинско-издавач-
ката дејност. 

ООЗТ „Комунист" — Скопје е основана со ор-
ганизирање на организацијата на здружен труд, 
без својство на правно лице, издание на македон-
ски јазик — „Комунист" во Скопје, на Новинско-
издавачкото претпријатие „Комунист" — Белград 
во ООЗТ на здружен труд, со својство на правно 
лице, која не гарантира за обврските на другите 
ООЗТ во состав на Новинско-издавачкото претпри-
јатие „Комунист" — Белград, согласно со горенаве-
дените одлуки. 

ООЗТ во Скопје, со својство на правно лице ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува Нешо Мар-
ковски, раководител, во границите на овластува-
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Обврската пред банката е со еден потпис. 
Се брише од регистарот на претпријатијата и 

дуќаните при овој суд, од рег. бр. 884, страна 117, 
книга IV Организацијата на здружен труд без свој-
ство на правно лице — издание на македонски ја-
зик — „Комунист" — Скопје, ул. „12 ударна брига-
да" бр. 2/1V, на Новинско-издавачкото претпријатие 
,.Комунист" — Белград, бидејќи се организира во 
Основна организација на здружен труд, со својство 
на правно лице „Комунист" — Орган на Сојузот на 
комунистите на Југославија — македонско издание, 
во состав на Новинско-издавачкото претпријатие 
„Комунист" од Белград, во Скопје, булевар „Илин-
ден" бб, согласно горенаведените одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 927 од 18. XII. 1972 година. (13) 

Советот на ООЗТ Клиника за ортопедски бо-
лести при Медицинскиот факултет во Скопје рас-
пишува 

К О Н К У Р С 
за прием на приправници 

1. Медицински сестри (две) 

Услови: Завршено средно медицинско училиште 
— отсек за медицински сестри. 

Предност имаат кандидатите кои училиштето 
го завршиле со подобар успех. 

Молбите со доказ за завршеното школување 
да се поднесуваат на адреса: ООЗТ Клиника за ор-
топедски болести при Медицинскиот факултет во 
Скопје, ул. „Водњанска" бр. 17, во рок од 15 дена 
по објавувањето на конкурсот. 

Неблаговремените и некомплетираните молби 
нема да се земаат предвид при разгледувањето. 

(1451) 
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