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Врз основа ата член 460 од Законот за здруже-
ниот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 53/76), и 
член 74 од За-конот за пост-апката за упис во судски-
от регистар („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/83), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УПИСИТЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА 

ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНИ ПРАВНИ ЛИЦА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишуваат условите и на-

чинот на уписот во судскиот регистар на организа-
циите на здружен труд и на други општествени пра-
вни лица чиј упис е определен со закон. 

Условите и начинот на уписот се однесуваат на 
податоците од значење за правниот промет, видот и 
содржината на пријавата и исправите и доказите 
што се прилагаат кон пријавата, аднотацијата, и 
пренотацијата, содржината на судскиот регистар, 
збирката на исправи, Помошните книги и други еви-
денции, издавање извод и од судскиот регистар и 
објавување на уписот. 

Член 2 
Како организации на здружен труд и други оп-

штествени правни лица што се запишуваат во суд-
скиот регистар, се сметаат: основни организации на 
здружен труд. работни организации, сложени орга- , 
низадии на здружен труд, деловни заедници, до-
говорни организации на здружен труд, работни за-
едници кои со самоуправна спогодба или со друг 
самоуправен општ акт се овластени да -стапуваат во ј 
правен промет со трети лица, банкарски ограниза-
ции, (интерни банки, основни и здружени банки, 
специјализирани финансиски и штедно-кредитни ор-
ганизации), заедници за осигурување на имот и ли-
ца, посебни заедници на ризици и други форми на 
здружување и организирање и други субјекти опре-
делени со закон (во натамошниот текст: субјекти 
на уписот). 

Во судскиот регистар во кој е запишана основ-
ната организација на здружен труд (во натамошниот 
текст: основната организација) односно работната 
организација која во својот состав нема основни ор-
ганизации, се запишуваат и оние нејзини делови 
што имаат определени овластувања во прометот на 
стоки и услуги (деловни единици). 

Во судскиот регистар од став 2 на овој член се 
евидентираат деловни единици чии работници имаат 
овластувања утврдени со закон и со самоуправен 
општ акт во рамките на дејноста на основната ор-
ганизација. односно работната организација која во 
својот состав нема основни организации за вршење 
на работи во вреќа со склучување и исполнување 
на договор. 

Член 3 
Во судскиот регистар се запишуваат дејностите 

односно работите, по правило, според називите и ви-
довите од Одлуката за единствената класификација 
на дејностите („Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76, 
62/77, 72/80 и 77/82). односно согласно со законите 
или прописите донесени врз основа на закон. 

Основната дејност можат да ја сочинуваат деј-
ностите на повеќе групи и подгрупи од иста гранка 
на дејност, под услов тие дејности да ги вршат ра-
ботниците што непосредно се поврзани во единстве-
ниот процес на трудот и во кој работејќи со средства 
на заедничкиот труд, остваруваат заеднички резул-
тат. 

Во судскиот регистар можат да се запишат деј-
ности односно работи и на определено време ако тоа 
со закон или со пропис донесен врз основа на закон 
е определено. 

При запишување на право на вршење на работи 
од надворешнотрговски промет, се запишува фор-
мата на работите на надворешнотрговскиот промет, 
а за работите на извозот и увозот на стоки се ,наве-
д,уваат и трговските струки. 

Член 4 
Ако со самоуправната спогодба за здружување 

е предвидена иста одговорност на сите основни ор-
ганизации за обврските на работната организација, 
односно сложената организација на здружен труд 
(во натамошниот текст: сложената организација), во 
фирмата на работната организација односно сложе-
ната огранизациЈа се внесуваат ознаката, видот и 
обемот на одго-ворноста или нивните кратенки и тоа: 

1) неограничена гумтмтррн:а. —. 
н.сол.о; 

2) ограничена солидарна одговорност — ^ќјфдуог" 
^ неограничена солидарна одговорност г\ on тт rf^ 

, 4) ограничена супсидијарна одговорност — о. 
суб.о; N 

Ако со самоуправната спогодба за здружување 
е предвидено одделни основни организации да имаат 
различен вид и обем на одговорност за обврските на 
работната органи з аци Ја односно на сложената ор-
га-низација, во фирмата се внесува ознаката: различ-
на одговорност или кратенки: р.о. 

Ако основните организации за обврските на ра-
ботната организација односно сложената организа-
ција одговараат само со здружените средства, во 
фир-мата на работната организација односно на сло-
жената организација се внесува ознаката на огра-
ничена од,говорност или кратенката: о.о 

Во фирмата на работната организација во чиј 
состав нема основни организации се внесува ознака 
за целосната одговорност или кратенката: ц.о. 

Називот на основната организација за чии обвр-
ски одговараат други основни огранизации во сос-
тавот на иста работна организација содржи, ознака, 
вид и обем на одговорноста на други основни орга-
низации. ако таква одговорност е утврдена со само-
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управната спогодба за здружуваше во работната ор-
ганизација. Во називот се внесува ознаката, видот 
и обемот на одговорноста на начинот предв-иден во 
ст. 1 и 2 од овој член. 

Ознаката во фирмата дека работната организа-
ција во својот состав има основни организации се 
внесува по ознаката, видот и обемот на одговорно-
ста на основните организации за обврските на ра-
ботната организација. 

Член 5 
Во судскиот регистар се запишуваат и пренота-

циите и аднотациите за субјектите на уписот врз ос-
нова на пријавата на овластеното лице или на друг 
надлежен орган односно по службена должност, ако 
тоа со закон или со ов-аа уредба е определено. 

Член 6 
Во судскиот регистар се запишува пренотација-

та на конечната одлука за организираше на привре-
мена основна организација, кој се брише со денот на 
уписот на конституирањето на работната организа-
ција. 

Во судскиот регистар се запишува и пренотаци-
јата на одлуката за организираше на основна орга-
низација и одлуката за издвојување на основна ор-
ганизација од составот на работната организација. 

Член 7 
Во судскиот регистар се запишуваат аднотации-

те: за поведување спор во поглед на постоењето на 
услови за организирање ка основна организација, 
односно дека не постојат услови за издвојување на 
основна организација од составот на работна органи-
зација, за поведување спор пред арбитража, одно-
сно пред судот на здружениот труд за уредување 
на начинот и условите за извршување на меѓусеб-
ните права и обврски н а с т а н а т до денот на издво-
јувањето на основната организација, за поведување 
постапка пред судот на здружениот труд по повод 
склучување на самоуправна спогодба за здружува-
ње во работна организација, за здружување во сло-
жена организација или деловна заедница или друг 
вид здружување на труд и средства, за забрана на 
вршење определени дејности, за отворање постапка 
за санација, за поведување постапка за утврдува-
ње на условите за отворање постапка на стечај за 
склучено принудно порамнување и за условите за 
негово склучување за отворање постапка на стечај, 
за спроведување постапка на редовна ликвидација, 
за преземање на привремени мерки на општествена 
заштита, за траење на мандатот на привремениот 
орган, како и други аднотации кога тоа со закон ^ 
со оваа уредба е определено. 

Член 8 
Во судскиот регистар се запишуваат по хроно-

лошки ред суб1екти на уписот зависно од формата 
на здружувањето на труд и средства. 

Судскиот регистар се состои од регистарски 
влошки со регистарски листови. 

Покрај судскиот регистар се водат збирки на ис-
прави, други помошни книги и евиденции пропиша-
ни со оваа уредба. 

Член 9 
Пријавата за упис во судскиот регистар содржи 

податоци што се запишуваат во судскиот регистар, 
и тоа: 

1) фирма, односно назив, седиште и поблиска 
адреса на предлагачот; 

2) предмет на уписот; 
3) број на регистарската влошка на регистар-

скиот суд, односно седиштето на судот на уписот и 
бројот на регистарската в,лошка на тој суд; 

4) фирма, односно назив, седиште и поблиска 
одреса на субјектот на уписот; 

5) дејност односно работи на субјектот на уписот; 
6) право на вршење работи на надворешнотр-

говскиот промет; 
7) овластување на субјектот на уписот во прав-

ниот промет со трети лица; 
8) вид и обем на одговорноста на субјектот на 

уписот за обврските во правниот промет со трети 
лица; 

9) вид и обем на одговорноста на субјектот ш 
уписот за обврските на други општествени правни 
лица утврдени со самоуправната спогодба за здру-
жување; 

10) имиња на лица овластени за застапување на 
субјектот на уписот и границите на 'нивните овлас-
тувања; 

11) имиња на лица овластени за застапување во 
надворешнотрговскиот промет и границите на нив-
ните овластувања; 

12) назив и седиште на основачот, број на регис-
тарската влошка на регистарскиот суд и неговото 
седиште; 

13) вид и обем на одговорноста на основачот за 
обврските на субјектот на уписот; 

14) број и датум на актот за основање, односно 
на самоуправната спогодба за основање или за 
здружување и број и датум на одлуката за органи-
зирање или издвојување на субјектот на уписот; 

15) фирма, односно назив и седиште на здруже-
ните организации и бројот на регистарската влош-
ка на регистарскиот суд и неговото седиште одно-
сно назив и седиште на работната организација; 

16) фирма, односно назив и седиште на органи-
зацијата во која е здружен субјектот на уписот, на-
зив и седиште на регистарскиот суд и број на реги-
старската влошка ка ј ТОЈ суд; 

17) фирма, односно назив и седиште на органи-
зацијата на здружен труд од која е организиран 
нов субјект на упис; 

18) назив и место на работната единица што се 
запишува односно евидентира во судскиот регистар, 

19 матичен број на единствениот "регистар на су-
бјектот на уписот; 

20) податоците за други фактори определени со 
закон и со оваа уредба. 

Податоците од став 1 на овој член се запишу-
шуваат на пропишаниот образец на пријавата, за-
висно од предметот на уписот, согласно со одредбите 
на оваа уредба. 

Член 10 
Пријавата за упис во судскиот регистар ја подне-

сува работоводниот орган односно овластеното ли-
це. Под работовден о-рган во смисла на оваа уредба 
се подразбира индивидуалниот работовден орган од-
носно претседателот на колегијалниот работоводен 
орган, а под овластено лице се подразбира лице оп-
ределено со оваа уредба односно со закон. 

Кон пријавата за упис во судскиот регистар (су-
бјект на уписот) се прилагаат исправите и доказите 
предвидени со закон и со оваа уредба, зависно од 
предметот на уписот. 

Ако со закон е предвидено давање согласност 
од надлежниот орган односно организацијата за ос-
новање, односно за прмена во организирањето или 
наименување на работоводниот орган на субјектот 
на уписот, кон пријавата се прилага и таа согласност, 

Ако во фирмата се внесуваат имиња на истори-
ски или други знаменити личности, односно називот 
на општествено-политичката заедница, кон пријава-
та со прилага одобрение од надлежниот о^ган и со-
гласност од овластеното лице. 
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Член 11 
Ако во судскиот регистар се запишуваат други 

субјекти определени со закон, уписот се врши спо-
ред одредбите на оваа уредба ако со тој закон не е 
определено поинаку. 

II. ПРИЈАВИ ЗА УПИС НА ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ СУБЈЕКТИ 

1. Пријава за упис на основање на работна органи-
зација 

Член 12 
Пријавата за упис на основање на работна ор-

ганизација во судскиот регистар е должен да ја под-
несе привремениот работоводен орган. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 
став 1 точ. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14 и 20 на оваа 
уредба. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) актот за основањето или самоуправната спо-

годба или договорот за основањето со пропишаната 
содржина; 

2) одлуката за усвојувањето на елаборатот за 
општествено-економската оправданост на основање-
то на работната организација; 

3) доказ од Службата на општественото книго-
водство односно банкарската организација дека ос-
новачот обезбедил средства за основање и почеток 
на работата на работната организација во основа-
ње преку акредитив или на друг начин, што овоз-
можува работната организација во основање да 
располага со тие средства, а во височината утврдена 
во актот за основање; 

4) заверен потпис на лицето овластено за зас-
тапување на работната организација во основање; 

5) текст на огласот за објавување на уписот. 
Ако средствата за почеток на работата се сос-

тојат и од предмети (опрема, материјал, простории 
и др.), кон пријавата се поднесува потврда на ос-
новачот, со опис на тие предмети и на нивната 
вредност. 

Ако работната организација ја основаат два или 
повеќе основачи, кон пријавата се прилагаат актите 
за основањето од секој соосновач, односно самоуп-
равната спогодба или договорот за основањето. 

2. Пријава за упис на основаше на договорна ор-
ганизација на здружен труд 

Член 13 
Пријава за упис на основање на договорна ор-

ганизација на здружен труд (во натамошниот текст: 
договорната организација) во судскиот регистар е 
должен да поднесе работоводителот на договорната 
организација во рок определен со републички, од-
носно покраински закон. 

Пријавата содржи податоци од член 9 став 1 
точ. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14 и 20 од оваа уредба. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) договорот за основањето на договорна орга-

низација склучен меѓу лица определени со репуб-
лички, односно покраински закон; 

2) доказ за обезбедување средства за основање 
и почеток на работата кои ги внесува работо-
водителот, односно други работни луѓе и дру-
ги општествени правни лица што учествувале во 
обезбедувањето на средства за основање (за,писник 
или извештај, на комисијата); 

3) заверен потпис на лицето овластено за за-
стапување; 

4) текст на огласот за објавување на уписот. 

3. Пријава за упис на пренотација на конечната 
одлука за организираше на привремена основна ор-

ганизација 

Член 14 
Пријава за упис во судскиот регистар на пре-

нотација на конечната одлука за организирање на 
привремената основна организација во состав на ра-
ботната организација во основање, е должен да 
поднесе вршителот на должноста работоводен орган. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 5, точ., 7 до 10 и точка 20 на оваа уредба, 

како и бројот и датумот на конечната одлука. 
Кон пријавата се прилагаат: 
1) одлука за организирање на привремена ос-

новна организација со потврда од привремениот 
работоводен орган на работната организација во 
основање дека одлуката е конечна; 

2) извештај од комисијата за резултатите од 
спроведениот референдум за усвојување на конеч-
ната одлука за организирање на привремена ос-
новна ор,ганизација; 

3) доказ дека одлуката за организирање на 
привремена основна организација е доставена до 
основачот, до советот на работната организација во 
основање, до општествениот правобранител на са-
моуправувањето на чие подрачје се наоѓа седиште-
то на привремената основна организација, до син-
дикалната организација на работната организација 
и до надлежниот орган на собранието, на опште-
ствено-политичката заедница кој содржи датум на 
врачувањето и потпис на овластеното лице; 

4) самоуправна спогодба за здружување на тру-
дот на работниците во основна организација и со-
гласноста од советот на работната организација во 
основање на таа спогодба; 

5) извештај од комисијата за резултатите од 
спроведениот референдум за усвојување на спогод-
бата од точка 4 на овој член; 

6) самоуправна спогодба за уредување на од-
носите меѓу работната организација во основање и 
привремената основна организација; 

7) самоуправна спогодба за привремено распо-
редување на средствата, правата и обврските меѓу 
работната организација БО основање и привремена-
та основна организација; 

8) решение на надлежниот орган дека се испол-
нети условите во поглед на техничката опременост 
и заштита при работата како и други пропишани 
услови; 

9) статут на привремената основна организа-
ција; 

10) извештај на комисијата за резултатите од 
спроведениот референдум за усвојување на ста-
тутот ; 

11) извештај на кож\тисијата за избор на деле-
гати во работнички совет, освен ако според зако-
нот не се бира тој орган; ч 

12) одлука за именување вршител на должно-
ста работоводен орган, односно на работници со по-
себни овластувања и одговорности овластени за 
застапување; 

13) заверени потписи на лица овластени за за-
стапување на привремената основна организација; 

14) текст на огласот за објавување на уписот. 

"Член 15 
Пријава за упис во судскиот регистар на бри-

шење на пренотација на конечната одлука за ор-
ганизирање на привремена основна организација е 
должен да поднесе работоводниот орган. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 на оваа уредба и датумот на уписот на 
конституирањето на работната организација. 
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4. Пријава за упис на пренотација на одлука за 
организирање на основна организација и нејзино 

бришење и аднотација за поведување на спор 

Член 16 
Пријавата за упис во судскиот регистар на пре-

нотација на одлуката за организирање на основна 
организација, е должно да ја поднесе лицето опре-
делено со таа одлука. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 тон. 1 до 5 на оваа уредба, како и бројот и да-
тумот на одлуката за организирање. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) одлука за организирање на основна органи-

зација, што го содржи називот, седиштето и дејно-
ста на дел од работната организација која се орга-
низира како основна организација и името на ли-
цето овластено за поднесување на пријава за упис 
на пренотацијата; 

2) извештај од комисијата за резултатите од 
спроведениот референдум за усвојување на одлу-
ката од точка 1 на овој став; 

3) доказ дека одлуката за организирање на ос-
новната организација е доставена до другите ос-
новни организации, односно до другите работници 
и деловите на работната организација што не се 
организирани во основни организации, кој содржи 
датум на врачувањето на одлуката и потпис на ли-
цето овластено за прием на одлуката. 

4) список на организираните основни организа-
ции и делов.ите на работната организација што не 
се организирани во основни организации, што го 
заБерил привремениот работоводен орган на работ-
ната организација во основање. 

Во другите основни организации одлуката му 
се доставува на претседателот на собирот на 
работниците на основната организација односно 
на претседателот на работничкиот совет кој потвр-
дува дека одлуката им е доставена на сите шбот-
ници, а за деловите ма работната организација што 
не се организирани во основни организации, од-
луката му. се доставува на претседателот на сове-
тот на работната организација во основање кој по-
тврдува дека одлуката им е доставена на сите ра-
ботници, 

Член 17 
Ако работниците поведат спор кај судот на 

здружениот труд, пријавата за упис на аднотација-
та за поведување на спор за постоење услови за 
организирање на основна организација ја поднесу-
ва овластеното лице определено со одлука на над-
лежниот орган на управување за поведување на 
спор. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, називот и седитптето 
на судот на здружениот труд и датумот и бројот 
под кој е поведен спорот. 

Кон пријавата се пр-илага доказ за предавање 
на предлогот за поведување спор до судот на здру-
жениот труд. 

Член IB 
Пријавата за упис во судскиот регистар на бри-

шење на аднотацијата за поведување на спор е 
должнр да ја поднесе лицето овластено за подне-
сување пријава за упис на пренотацијата на одлу-
ката за организирање на основна организација, 
ако со правосилна одлука на судот на здружениот 
труд е решено дека постојат услови за организи-
рањ,е на основна организација. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 на оваа уредба и бројот и датумот на 
одлуката на судот на здружениот труд донесена по 
предлогот за поведување на спор. 

Кон пријавата се прилага правосилната одлука 
на судот на здружениот труд. 

Член 19 
Ако судот на здружениот суд донесе правосил-

на одлука дека не постојат услови за организира-
ње на основна организација, лицето од член 17 став 
1 од оваа уредба; е должно да поднесе пријава за 
упис на бришењето на пренотацијата на одлуката 
за организ,ирање на основна организација. . 

Пријвата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 на оваа уредба и бројот и датумот на 
одлуката на судот на здружениот труд. 

Кон пријавата се прилага правосилната одлука 
на судот на здружениот труд. 

5. Пријава за упис на конституирање па работна 
организација 

Член 20 
Пријавата за упис во судскиот регистар на кон-

ституирање на работната организација која во сво-
јот состав нема основни организации, должен е да 
ја поднесе вршителот на должноста работоводен 
орган. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 5 и точ. 7, 8,10,12, 18 и 19 на оваа уредба. 

Кон пријавата се прилагаат: 
. 1) решение на надлежниот орган дека се ис-

полнети условите во поглед на техничката опреме-
ност и заштитата при работата, како и другите про-
пишани услови. 

2) самоуправна спогодба за здружување на тру-
дот на работн.иците во основна организација; 

3) извештај од комисијата за резу,лтатите од 
спроведениот референдум за усвојување на спогод-
бата од точка 2 на овој став; 

4) статут; 
5) извештај од комисијата за резултатите од 

спроведениот референдум за усвојување на ста-
тутот; 

6) извештај од комисијата на работната орга-
низација за изборот на делегати во работничкиот 
совет, освен ако според законот не се избира тој 
орган; 

7) одлука за именување на вршител на дол-
жноста работоводен оргагн и одлука за именување 
на работници со посебни овластувања и одговорно-
сти овластени за застапување, ако со статутот е 
предв,идено дека и тие работници ги имаат тие ов-
ластувања; 

8) заверени потписи на лицата овластен,и за 
застапување; 

9) текст на огласот за објавување на уписот. 
Работната организација што се занимава со ра-

боти на промет на стоки и услуги на големо, е дол-
жна да поднесе потврда до стопанската комора на 
републиката односно стопанската комора на авто-
номната покраина за евидентирањето на самоуп-
равните спогодби за здружување на труд и сред-
ства заради заедничко работење склучени со осно-
вните организации кои произведуваат стоки или 
користат услуги во прометот со стоки со кои по-
трајно работат. -

Ако со закон е определено дека на статутот или 
на одделни негови одредби дава согласност над-
лежниот орган, работоводниот орган на работната 
организација е должен да го поднесе и тој до-каз 
во рок од 15 дена од денот на добивањето на согла-
сноста. 

Член 21 
Пријава за упис во судскиот регистар на кон-

ституирање на договорна организација е должен да 
поднесе работоводителот. 

Џријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 тон. 1 до 5, точ. 7, 8 и 10 и точ. 18 до 20 на оваа 
уредба. 
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Кон пријавата се прилагаат: 
1) решение од надлежниот орган дека се испол-

нети условите во поглед на техничката опременост 
и заштитата при работата, како и другите пропи-
шани услови; 

2) самоуправна спогодба за здружување склу-
чена меѓу работоводителот и работниците за уре-
дување на меѓусебните права, обврски и одговор-
ности на начинот определен со републички односно 
покраински закон. 

3) статут, освен ако со републички односно по-
краински закон е определено тој да се донесе по 
конституирањето; 

4) извештај од комисијата за резултатите од 
спроведениот референдум за усвојување на статутот; 

5) извештај од комисијата за избор на делегати 
во работничкиот совет, освен ако според законот 
тој орган не се избира; 

6) текст на огласот за објавување на уписот. 
Ако се републички односно со покраински за-

кон е определено дека статутот се донесува по кон-
ституирањето на договорната организација, работо. 
водителот е должен статутот со извештајот од став 3 
точка 4 на овој член да му го достави на судот во 
рок од 15 дена од денот на усвојувањето. 

Член 22 
Пријавата за упис во судскиот регистар На кон-

ституирањето на работна организација што во сво-
јот состав има основни организации е должен да 
ја поднесе вршителот на должноста работоводен 
орган на работната организација. 

Пријавата од став 1 на овој член ги содржи по-
датоците од член 9 став 1 точ. 1 до 5 и точ. 7, 3, 10, 
12, 15, 19 и 20 од оваа уредба, како и бројот и дату-
мот на актот за основање, односно самоуправната 
спогодба за основање. 

Кон пријавата за упис на конституирање на ра-
ботната организација од став 1 на овој член, за се-
која основна организација вршителот на должноста 
работоводен орган на работната организација под-
несува пријава за упис на конституирањето што ги 
содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 5, точ. 
7 до 10 и точ. 18 до 20 од оваа уредба, како и бро-
јот и датумот на одлуката за организирање на ос-
новна организација. 

Кон пријавата од став 1 на овој член се при-
лагаат: 

1) решение од надлежниот орган дека се испол-
нети условите во поглед на техничката опременост 
и заштитата при работата и другите пропишани 
услови за работна организација со работна за-
едница, ако таа не се запишува во судскиот реги-
стар; 

2) самоуправна спогодба за здружување во ра-
ботна организација со пропишаната содржина; 

3) извештај од комисијата на работната органи-
зација за резултатите од референдумот спроведен 
за работна организација за усвојување на спогодба-
та од точка 2 на овој став; 

4) посебна спогодба за распоредување на сред-
ствата, правата и обврските на одделни основни 
организации, ако распоредот не е содржан во са-
моуправната спогодба за здружување, односно пра-
восилна одлука на судот на здружениот труд за тој 
распоред; 

. 5) извештај од комисијата на работната орга-
низација за резултатите од референдумот спрове-
ден за усвојување на спогодбата од точка 4 на овој 
став; 

' 6) извештај од комисијата на работната органи-
зација за изборот на делегати во работничкиот со-
вет, односно на друг орган на управувањето во ра-
ботната организација; 

7) одлука на органот на управувањето за име-
нување на вршител на должноста работоводен ор-
ган во работната организација и одлука за имену-

вање на работници со посебни овластувања и од-
говорности овластени за застапување, ако со. само-
управната спогодба е предвидено и тие работници 
да ги имаат тие овластувања; 

8) заверени потписи на лицата овластени за за-
стапување; 

9) текст на огласот за објавување на уписот за 
работната организација и за основните организации 
во нејзин состав. 

Член 23 
Кон пријавата за упис во судскиот регистар на 

конституирањето на секоја основна организација во 
составот-на работната организација од член 22 на 
оваа уредба се прилагаат: 

1) решение од надлежниот орган дека се ис-
полнети условите во поглед на техничката опреме-
ност и заштитата при работата и другите пропиша-
ни услови; 

2) самоуправна спогодба за здружување на тру-
дот на работниците во секоја основна организација; 

3) извештај од ком,исијата на основната орга-
низација за резултатите од спроведениот референ-
дум за усвојување на спогодбата од точка 2 на овој 
став; 

4) статут; 
5) извештај од комисијата на основната орга-

низација за резултатите од референдумот спрове-
ден за усвојување на статутот; 

6) извештај од изборната комисија на основна-
та организација за изборот па делегатите во работ-
ничкиот совет на основната организација, освен ако 
според законот тој орган не се избира; 

7) одлука на органот на управувањето за име-
нување на вршител на должноста роботоводен 
орган; 

8) заверени потписи на лицата овластени за за-
стапување на основната организација. 

Во поглед на согласноста на статутот се приме-
.нуваат одредбите на член 20 став 5 од оваа уредба. 

Основната организација што се занимава со 
работи на промет на стоки и услуги на големо е 
должна да го поднесе доказот од член 20 став 4 на 
оваа уредба. 

Член 24 
Ако основната организација не ја усвои само-

управната спогодба за здружување во работна ор-
ганизација и поведе пред судот на здружениот труд 
постапка за утврдување дека со самоуправната спо-
годба се повредуваат нејзините права или врз закон 
заснованите интереси, работоводниот орган на таа 
основна организација е должен да поднесе пријава 
за упис на пренотацијата за поведување постапка. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 тон. 1 до 4 на оваа уредба, називот и седиштето 
на судот на здружениот труд и датумот за предава-
њето на предлогот. 

Кон пријавата се прилага доказ за предавање-
то на предлогот за поведување постапка ка ј судот 
на здружениот труд. 

6. Пријава за упис и евидентирала на деловни 
единици 

Член 25 
Пријавата за упис во судскиот регистар на де-

ловна единица во со-став на основната организа-
ција односно на работна организација што во сво-
јот состав нема основни организации или друг субг 
јект на уписот, е должен да ја поднесе работовод-
ниот орган на субјектот на уписот. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 5 и точк 10 и 18 на оваа уредба како и 
бројот и датумот на одлуката за основање на делов-
на единица. 
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Ка ј деловната единица, како лице што ја зас-
тапува основната организација, односно работната 
организација што во својот состав нема основни ор-
ганизации или друг субјект на уписот, односно до-
говорна организација во, правните работи што се 
вршат преку деловната единица се запишува ра-
ботникот со посебни овластувања и одговорности 
на таа деловна единица кога тоа е определено со 
статутот. 

Ако деловните единици се основани во текот 
на постапката на конституирањето на работната 
организација, пријава се поднесува истовремено со 
пријавата за упис на конституирањето на работна-
та организација. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) одлука за основањето на деловната единица; 
2) решение на надлежниот орган дека се испол-

нети условите во поглед на техничката опременост 
. и заштитата при работата, како и другите пропи-

шани услови за вршење на дејноста во деловната 
единица во рамките на дејноста на субјектот на 
уписот; 

3) заверен потпис на лицето овластено за заста-
пување на субјектот на уписот во правните работи 
што се вршат преку деловната единица. 

Член 26 
Пријавата за евидентирање на деловната еди-

ница во состав на основната организација односно 
на работната организација што во својот состав не-
ма основни организации или друг субјект на упис, 
е должен да ја поднесе работоводниот орган на 
субјектот на уписот. t 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 и точка 18 на оваа уредба. 

Пријава се поднесува за една деловна единица 
v или за повеќе деловни единици. 

За деловните единици што се евидентираат, а 
се основани во текот на постапката на конституира-
њето на субјектот на уписот, пријавата се подне-
сува заедно со пријавата за упис на конституира-
њето. 

Кон пријавата за евидентирање на деловната 
единица се прилага решение од надлежниот орган 
дека се исполнети условите во поглед на техничка-
та опременост и заштитата при работата, како и 
другите пропишани услови за вршење на дејноста 
во деловната единица во рамките на дејноста на 
субјектот на уписот и одлука за основањето на 
деловната единица. 

7. Пријава за упис на организирање и конституи-
рање на сложена организација 

Член 27 
Пријавата за упис во судскиот регистар на ор-

ганизирање и конституирање на сложена органи-
зација е должен да ја поднесе вршителот на долж-
носта работоводен орган. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 5 и точ. 7, 8, 10, 15 и 20 на оваа уредба, 
како и бројот и датумот на самоуправната спогодба 
за здружување во сложена организација. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) самоуправна спогодба за здружување во сло-

.жена организација, со пропишаната содржина; 
2) извештаи на комисиите на работните органи-

зации што се здружуваат за резултатите од рефе-
рендумот спроведен во сите основни организации, 
односно во работната организација што во својот 
состав нема основни организации односно во други 
субјекти на здружување за усвојувањето на само-
управната спогодба од точка 1 на овој став; 

3) извештај на изборната комисија на сложе-
ната организација за изборот на делегатите во ра-
ботничкиот совет односно во друг соодветен орган 
на управување во сложената организација; 

4) решение на надлежниот орган дека се испол-
нети условите во поглед на техничката опременост 
,и заштитата при работата, како и другите пропи-
шани услови; 

5) одлука од органот на управувањето за име-
нување на вршителот на должноста работоводен 
орган и одлука за именување на работници со 
посебни овластувања и одговорности овластени за 
застапување, ако со самоуправната спогодба е 
предвидено тие работници да ги имаат тие овласту-
вања ; 

6) заверени потписи на лицата овластени з-а 
застапување; 

7) извод од судскиот регистар за секоја здруже-
на организација чие седиште се наоѓа на подрачје-
то на друг суд; 

8) текст на огласот за објавување на уписот. 

Член 28 
По уписот во судскиот регистар на организи-

рањето и конституирањето на сложената организа-
ција. работоводниот орган на секоја здружена ор-
ганизација е должен да поднесе пријава за упис на 
здружувањето во сложената организација и за 
упис на видот и обемот на одговорноста на основ-
ните организации во состав на работната органи-
зација односно на работната организација што во 
својот состав нема основни организации. 

Здружувањето во сложената организација се 
запишува како аднотација само кај работната ор-
ганизација, а видот и обемот на одговорноста за об-
врските на сложената организација се запишуваат 
ка ј основните организации во состав на здружените 
работни организации, односно ка ј работната орга-
низација што во својот состав нема основни орга-
низации. 

Пријавата од став 2 на овој член за работната 
организација што во својот состав има основни ор-
ганизации ги содржи податоците од член 9 став 1 
точ. 1 до 4 и точ. 16, 19 и 20 на оваа уредба, 
а за работната организација што во својот состав 
нема основни организации — и податоците од член 9 
став 1 точка 9 на оваа уредба, како и бројот и да-
тумот на самоуправната спогодба за здружување 
во сложена, организација. 

Истовремено со пријавата од став 3 на овој 
член се поднесува и пријава за секоја основна ор-
ганизација здружена во работна организација што 
ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 
и точка 9 на оваа уредба. 

Кон пријавата од став 3 на овој член се при-
лага решението за упис на организирањето и кон-
ституирањето на сложената организација, ако сло-
жената организација е запишана кај друг регис-
тарски суд. 

Член 29 
Ако работната организација што во својот со-

став има основни организации се организира како 
сложена организација така што секоја основна ор-
ганизација, сама или здружена со друга основна 
организација, да се организира како работна орга-
низација во состав на сложена организација, се 
поднесува пријава за упис на организирањето и 
конституирањето на нови работни организации во 
состав на сложената организација и за престану-
вање на работна организација што е организира-
на како сложена организација, како и за бришење 
на основните организации во нејзиниот состав. 

Пријавата за упис на организирањето и конс-
титуирањето на нови работни организации се дол-
жни да ја поднесот работоводните органи на тие 
организации, според чл. 30 до 35 на оваа уредба. 
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Член 30 
Пријавата за упис во судскиот регистар на ор-

ганизирањето и конституирањето на нова работна 
организација што во својот состав има основни ор-
ганизации ги содржи податоците од член 9 став 1 
точ. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 15 и 20 на оваа уредба и бро-
јот и датумот на одлуката односно на самоуправна-
та спогодба за организирање на работната органи-
зација како сложена организација. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) одлука, односно самоуправна спогодба за 

организирање на работната организација како сло-
жена организација; 

2) извештај на комисијата за резултатите од 
спроведениот референдум за работната организа-
ција што се организира како сложена организаци-
ја, за усвојувањето на одлуката односно на само-
управната спогодба од точка 1 на овој став; 

3) самоуправна спогодба за распоредот на 
средствата, правата и обврските на работната ор-
ганизација што се организира како сложена орга-
низација, ако биле здружени средства за оствару-
вање на работи од заеднички интерес, како и ' за 
распоредот на средствата, правата и обврските на 
работната заедница што престанува да постои; 

4) извештај на комисијата за резултатите од сп-
роведениот референдум за работната организација 
за усвојувањето на спогодбата од точка 3 на овој 
став; 

5) самоуправна спогодба за здружување во нова 
работна организации а; 

6) извештај на комисијата за резултатите од 
спроведениот референдум за работната организаци-
ја за усвојувањето на спогодбата од точка 5 на овој 
став; 

7) извештај на изборната комисија за изборот 
на делегатите во работничкиот совет односно друг 
орган на управување на работната организација; 

3) одлука на органот на управувањето за име-
нување на вршител на должноста работоводен ор-
ган на работната организација и за именување на 
работници со посебни овластувања и одговорности 
овластени за застапување, ако со самоуправната 
спогодба за здружување во работна организација е 
предвидено тие работници да ги имаат тие овласту-
вања; 

9) заверени потписи на лицата овластени за зас-
тапување на работната организација; 

10) текст на огласот за објавување на уписот 
на конституирањето на работна организација со ос-
новни организации. 

Член 31 
На пријавата за упис на конституирањето на 

секоја основна организација во состав на работна-
та организација од член 30 на оваа уредба се при-
менуваат одредбите од член 22 ст. 1 и 3 на оваа 
уредба, со тоа што пријавата да ги содржи и пода-
тоците од член 9 став 1 точка 17 на оваа уое^ба и 
барање за бришење на основната организација во 
состав на работната организација 'што, се органи-
зира како сложена организација. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) измени и дополненија на самоуправната спо-

годба за здруж^р^тт. d т^ трудот на работниците во 
основната организација; 

2) извештај на комисијата на основната органи-
зација за резултатите од спроведениот референдум 
за усвојување на спогодбата од точка 1 на овој 
став; 

3) измени и дополненија на статутот усогласен 
со самоуправната спогодба за здружување; 

4) извештај на комисијата на основната орга-
низација за резултатите од спроведениот референ-
дум за усвојување на измените и дополненијава на 
статутот; 

5) заверени потписи на лицата овластени за 
застапување. 

Член 32 
На пријавата за упис во судскиот регистар на 

организирањето и конституирањето на работна ор-
ганизација што во својот состав нема основни ор- . 
ганизации се применуваат одредбите од член 20 на 
оваа уредба, со тоа што пријавата да ги содржи и 
податоците од член 9 став 1 точка 17 на оваа уред-
ба, како и барање за бришење на основната орга-
низација од која се организира оваа работна орга-
низација. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) одлука односно самоуправна спогодба за 

организирање на работната организација како сло-
жена организација; 

2) извештај на комисијата за резултатите од 
спроведениот референдум за работната организа-
ција што се организира како сложена организација 
за усвојување на одлуката односно на смоуправна-
та спогодба од точка 1 на овој став; 

3) самоуправна спогодба за распоредот на 
средствата, правата и обврските на работната ор-
ганизација што се организира како сложена орга-
низација, ако биле здружени средства за оствару-
вање на работи од заеднички интерес, како и за 
распоредот на средствата, правата и обврските на 
работната заедница што престанува да постои; 

4) извештај на комисијата за резултатите од 
спроведениот референдум за работната организа-
ција за усвојувањето на спогодбата од точка 3 на 
овој став; 

5) измени и дополненија на самоуправната спо-
годба за здружување на трудот на работниците во 
основната организација; 

6) извештај на комисијата за резултатите од 
спроведениот референдум за усвојување на спогод-
бата од точка 5 на овој став; 

7) измени и дополненија на статутот на основ-
ната организација што се организира како работна 
организација; 

8) извештај на комисијата за резултатите од 
спроведениот референдум за усвојување на измени-
те и д о п о л н е т а т а на статутот; 

9) одлука на работничкиот совет односно на 
собирот на работниците за именување на вршител 
на должноста работоводен орган и за именување 
на работници со посебни овластувања и одговорно-
сти овластени за застапување, освен ако поранеш-
ниот работоводен орган и другите лица со посебни 
овластувања остануваат како застапници на рабо-
тната организација; 

10) заверени потписи на лицата овластени за 
застапување на работната организација; 

11) текст на огласот за објавување на уписот. 

Член 33 
Ако новите работни организации организирани 

во смисла на член 28 од оваа уредба имаат седиште 
на подрачјето на ист регистарски суд, исправите од 
член 30 став 2 точ. 1 до 4 и член 32 став 2 точ. 1 
до 4 на оваа уредба се прилагаат кон пријавата за 
упис на една од новите работни организции. 

Член 34 
Пријавата за упис во судскиот регистар на пре-

станувањето на работна организација што е орга-
низирана како сложена организација ја поднесува 
работоводниот орган на таа работна организација, 
истовремено со пријавата од член 35 на оваа 
уредба. 

Член 35 
Пријавата за упис во судскиот регистар на ор-

ганизирањето и конституирањето на сложена орга-
низација од член 29 на оваа уредба се поднесува 
според одредбите на член 27 од оваа уредба. 
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Член 36 
Ако работната организација, договорната орга-

низација, земјоделската задруга или друга форма 
на ,здружување на земјоделци, по склучувањето на 
самоуправната спогодба за здружување во сложена 
организација и по нејзиниот упис во судскиот регис-
тар, се здружи во постојна сложена организација, 
работоводниот орган на сложената организација под-
несува пријава за упис во судскиот регистар на но-
виот субјект на здружување. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, како и бројот и датумот 
на одлуката односно на самоуправната спогодба за 
дополнителното здружување во сложената органи-
зација. 

Ако со самоуправната спогодба за здружување 
е определен различен вид и обем на одговорности на 
субјектот на здружување за обврските на сложената 
организација, пријавата ги содржи и податоците од 
член 9 став 1, точка 8 на оваа уредба. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) одлука односно самоуправна спогодба за до-

полнителното здружување во сложената ' организа-
ција; 

2) извештај на комисијата на субјектот на упи-
сот што дополнително се здружил за резултатите од 
спроведениот референдум за усвојување на одлука-
та односно на спогодбата од точка 1 на овој став; 

3) согласност од органот на управувањето во 
сложената организација на одлуката односно на са-
моуправната спогодба од точка 1 на овој став; 

4) извод од судскиот регистар за субјектот на 
уписот што се здружува, ако неговото седиште се 
наоѓа на подрачјето на друг регистарски суд; 

Ако со самоуправната спогодба не е определено 
органот на управувањето на сложената организаци-
ја да дава согласност на одлуката односно на само-
управната спогодба од став 4 точка 1 на овој член, 
кон пријавата се прилага извештајот на комисијата 
за резултатите од спроведениот референдум за сло-
жената организација за усвојување на одлуката од-
носно на самоуправната спогодба за дополнителното 
здружување. 

Член 37 
Работната организација што се здружува во сло-

жена организација, а е здружена во некоја друга 
сложена организација, покрај исправите од член 38 
став 4 на оваа уредба, поднесува и извод од одред-
бите на самоуправната спогодба за здружување во 
работна организација и од самоуправната спогодба 
за здружување во сложената организација во која е 
веќе здружена, кои се однесуваат на здружувањето 
во повеќе сложени организации. 

Член 33 
Пријавата за упис во судскиот регистар на иста-

пување на здружена организација од сложена орга-
низација ја поднесува работоводниот орган на сло-
жената организација. 

Ако работоводниот орган од став 1 на овој член 
не ја поднесе пријавата во рокот определен со за-
конот, пријавата може да ја поднесе работоводниот 
орган на здружената организација што истапува од 
сложената организација. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, фирмата и седиштето 
на здружената организација што истапува од сложе-
ната организација, бројот на регистарската влошка и 
називот и седиштето на регистарскиот суд кај кого 
е запишана. 

Кон пријавата се прилага доказ дека се испол-
нети условите за истапување на здружената органи-
зација од сложената организација, утврдени со са-
моуправната спогодба за здружување во сложената 
организација. 

8. Пријава за упис на здружување во деловна заед-
ница 

Член 39 
Пријавата за упис во судскиот регистар на здру-

жувањето во деловна заедница е должен да ја под-
несе вршителот на должноста работоводен орган на 
деловната заедница. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 15 и 20 на оваа уредба, како и 
бројот и датумот на самоуправната спогодба за здру-
жување во деловна заедница. 

Кон пријавата се прилагаат соодветните исправи 
предвидени во член 27 став 3 на оваа уредба. 

Член 40 

Одредбите на член 28 од оваа уредба сообразно 
се применуваат и врз организациите здружени во 
деловна заедница, со тоа што кон пријавата да се 
приложи заверен препис од решението за упис на 
деловната заедница во судскиот регистар, ако се-
диштето на деловната заедница се наоѓа на под-
рачјето на друг регистарски суд. 

Член 41 
Одредбите на чл. 36 до 38 од оваа уредба сооб-

разно се применуваат и врз дополнително здружу-
вање во деловна заедница и истапување од деловна 
заедница. 

9. Пријава за упис на работна заедница што е овлас-
тена да стапува во правен промет со трети лица 

Член 42 
Работната заедница за вршење работи од заед-

нички интерес, што со самоуправна спогодба или со 
друг самоуправен општ акт е овластена да стапува 
во правен промет со трети лица, се запишува во 
судскиот регистар на организацијата на здружен 
труд во ЧИЈ состав се наоѓа сообразно со одредбите 
на оваа уредба што важат за упис на основна ор-
ганизација, ако со овој член не е определено пои-
наку, 

Ако со закон е определено работната заедница 
да врши стопанска или друга општествена дејност за 
општествено-политичка организација или за друга 
со закон определена општествена организација или 
здружение на граѓани, освен ако со републички од-
носно покраински закон не е определено поинаку, 
се запишува во судскиот регистар сообразно со од-
редбите на оваа уредба што важат за упис на работ-
на организација што во својот состав нема основни 
организации. 

Пријавата за упис во судскиот регистар на фор-
мирањето и конституирањето на работна заедница 
е должен да ја поднесе работоводниот орган на ор-
ганизацијата на здружен труд во чиј состав е однос-
ното лице што ја застапува другата организација од 
став 2 на овој член. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 5 и точ. 7, 8 и 10 на оваа уредба, како и 
бројот и датумот на одлуката за формирање на ра-
ботната заедница. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) одлука на работниците за формирање на 

работната заедница;' 
2) извод од записникот односно од извештајот за 

усвојувањето на одлуката за формирање на работ-
ната заедница донесена на начинот предвиден со са-
моуправниот општ акт; 

3) самоуправна спогодба за меѓусебните права и 
обврски и за одговорностите; 

4) самоуправна спогодба за здружување на тру-
дот на работниците во работната заедница; 
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5) извештај од комисијата за резултатите од 
спроведениот референдум за усвојување на спогод-
бата од точка 4 на овој став; 

6) статут на работната заедница; 
7) извештај од комисијата на работната заедни-

ца за резултатите од спроведениот референдум за 
усвојување на статутот; 

8) извештај од комисијата на работната заедни-
ца за изборот на делегатите во работничкиот совет 
на работната заедница, освен ако според законот тој 
орган не се избира; 

9) одлука на органот на управувањето на орга-
низацијата на здружен труд, односно на друга орга-
низација за именување на вршител на должноста 
раководител на работната заедница, ако неговото 
именување е предвидено со самоуправната спогодба, 
со статутот односно со законот и одлуката за имену-
вање на работници со посебни овластувања и одго-
ворности овластени за застапување, ако тоа е пред-
видено со статутот; 

10) решение од надлежниот орган дека се испол-
нети условите во поглед на техничката опременост и 
заштитата при работата и другите пропишани усло-
ви за вршење на работите од заеднички интерес; 

11) заверен потпис на лицето овластено за заста-
пување на работната заедница; 

12) текст на огласот за објавување на уписот. 

Член 43 
Одредбите на член 42 од оваа уредба сообразно 

се применуваат и врз уписот на организирањето и 
конституирањето на основна организација од член 
403 на Законот за здружениот труд. 

10. Пријава за упис на основање и конституирање 
на заедница за осигурување на имот и лица 

Член 44 
Пријавата за упис во судскиот регистар на осно-

вањето и конституирањето на заед,ница за осигуру-
вање на имот и лица (во натамошниот текст: заедни-
ца за осигурување), односно на посебна заедница на 
ризици во нејзиниот состав, е должен да ја поднесе 
вршителот на должност работоводен орган. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 5 и точ. 7, 8, 10, 12, 13 и 20 на оваа уредба, 
како и бројот и датумот на самоуправната спогодба 
за основање бројот на регистарската влошка и се-
диштето на регистарскиот суд на основачот ако таа 
се запишува во судскиот регистар. 

Ако во состав на заедницата за осигурување се 
основаат посебни заедници на ризици или други 
форми на здружување, или организирање, пријавата 
се поднесува согласно со одредбата на член 22 став 
3 од оваа уредба. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) самоуправна спогодба за основање на заедни-

ца за осигурување, со содржината пропишана со за-
конот; 

2) одлука на организацијата на здружен труд 
што ги здружува средствата за усвојување на спо-
годбата од точка 1 на овој став, на начинот опреде-
лен со закон; 

3) решение на надлежниот орган дека се испол-
нети условите во поглед на техничката опременост и 
заштитата при работата, како и другите пропишани 
услови; 

4) статут на заедницата за осигурување донесен 
на начинот определен со самоуправната спогодба за 
основање на заедница за осигурување; 

5) извештај на комисијата на заедницата за оси-
гурување за верификацијата на мандатите на деле-
гатите избрани во собранието на заедницата за оси-
гурување; 

6) одлука на собранието за именување на рабо-
товоден орган на заедницата за осигурување; 

7) доказ дека основачите за основањето и рабо-
тењето на заедницата за осигурување обезбедиле 
средства за резерви на сигурноста во височината и 
на начинот што се утврдени со самоуправната спо-
годба за основање на заедницата за осигурување; 

8) други исправи определени со закон; 
9) заверени потписи на лицата овластени за зас-

тапување на заедницата за осигурување; 
10) извод од судскиот регистар за организациите 

на здружен труд и за другите основачи што се запи-
шуваат во судскиот регистар, ако нивните седишта 
се наоѓаат на подрачјето на друг суд; 

11) текст на огласот за објавување на уписот. 
Одредбите од овој член согласно се применуваат 

и на уписот во судскиот регистар на основањето и 
конституирањето на заедницата за реосигурување. 

Член 45 
Одредбите на чл. 25 и 26 од оваа уредба со-

гласно се применуваат на уписот односно на еви-
дентирањето на деловната единица во состав на за-? 
едницата за осигурување. 

Член 46 
Одредбите на чл. 36 и 38 од оваа уредба соо-

бразно се применуваат и на дополнително здружу-
вање во заедницата за осигурување и на истапува-
ње од заедницата за осигурување. 

11. Пријава за упис на банкарска организација 

Член 47 

Пријавата за упис во судскиот регистар на ос-
новањето и конституирањето на банкарска органи-
зација (во натамошниот текст: банка) е должен да 
ја поднесе вршителот на должноста работоводен 
орган. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1, 2, 4, 5 и 7 до 10 и точ. 12, 13 и 20 на оваа 
уредба, како и бројот и датумот на самоуправната 
спогодба за здружување во банката. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) склучената самоуправна спогодба за здружу-

вање во банката; 
2) одлука на основачите за усвојување на спо-

годбата од точка 1 на овој став; 
3) доказ дека основачите обезбедиле средства 

за основањето и работењето на интерната банка на 
начинот утврден со самоуправната спогодба за здру-
жување во банката; 

4) потврда од надлежниот орган во република-
та односно во автономната покраина за обезбеду-
вање средства и други услови за основање и рабо-
тење на основната и здружената банка; 

5) извештај на комисијата на банката за вери-
фикацијата на мандатите на делегатите избрани во 
собранието на банката; 

6) одлука на собранието за именување на рабо-
товоден орган; 

7) статут, освен за упис во интерна банка; 
8) решение од надлежниот орган дека се испол-

нети условите во погед на техничката опременост и 
заштитата при работата и другите пропишани ус-
лови за вршењето на банкарски работи: 

9) заверени потписи на лицата овластени за 
застапување на банката: 
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10) извод од судскиот регистар зџ с^кој основач, 
ако основачот се запишува вр судскиот регистар, а 
се наоѓа на подрачјето на друг суд; 

11) текст на огласот за објавување на уписот. 

Член 48 
Ако банката врши работи на платен про-

мет со странство, кредитни работи со стран-
ство и девизно-валутни работи во Југославија, 
работоводниот орган е должен да поднесе пријава 
за упис на тие работи во судскиот регистар. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 и точ. 6, 11 и 20 на оваа уредба. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) овластување од народната банка на репуб-

ликата односно од народната банка на автономната 
покраина за вршење на работите од став Г на овој 
член; 

2) доказ дека банката овластена за работи со 
странство е запишана во посебен регистар што го 
води Народната банка на Југославија; 

3) текст на огласот за објавување на уписот. 

Член 49 
Одредбите на чл. 25 и 26 од оваа уредба сообра-

зно се применуваат и на уписот односно на евиден-
тирањето на деловната единица во состав на бан-
ката, ако со закон не е определено поинаку. 

Член 5Г 
Ако основачите што управуваат со деловната 

единица во состав на основната банка одлучат де-
ловната единица да се јѕонституира како основна 
банка, се поднесува пријава за упис на конституи-
рањето на основната банка и за упис на престану-
вањето на деловната единица. 

Пријавата за упис во судскиот регистар на кон-
ституирањето се поднесува согласно со член 47 на 
оваа уредба, а кон пријавата се прилагаат испра-
вите од став 3 точ. 1 до 7 и точ. 9 до 11 на тој член, 
одлуката на основачите, за конституирањето на де-
ловната единица како основна банка и спогодбата 
за условите за истапување и повлекување на здру-
жените средства од постојната основна банка. 

Пријавата за упис на престанувањето на делов-
ната единица е должен да л а поднесе вршителот на 
должноста работоводен орган на новата банка, ис-
товремено со пријавата за упис од став 2 на овој 
член. 

Член 51 
Одредбите на чл. 36 до 38 од оваа уредба со-

гласно се применуваат и на дополнителното приста-
пување на општествено правно лице кон самоуп-
равната спогодба за здружување во банката и за 
истапување од банката. 

Член 52 , 
Ако со одлуката за основање на самоуправен 

Фонд на здружен труд се определи тој да работи 
како основна банка или да врши одделни банкар-
ски работи, уписот во судскиот регистар на осно-
вањето и конституирањето на тој фонд се врши 
согласно со одредбите на оваа уредба што се одне-
суваат на УПИСОТ на основањето и конституирањето 
на банката. 

12. Пријава за упис на правото на вршење работи 
на надворешнотрговскиот промет 

1 Член 53 
Пријавата за упис во судскиот регистар на пра-

вото на вршење работи на надворешнотрговскиот 
промет е должен да ја поднесе работоводниот орган 
на субјектот на уписот. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 и точ. 6, 11 и 20 на оваа уредба, ако со 
закон не е определено поинаку. 

Кон пријавата, се прилагаат: 
1) согласност на координациониот одбор за ор-

ганизациите на здружен труд што ги вршат рабо-
тите на надворешнотрговскиот промет при надлеж-
ниот орган во републиката односно во автономна-
та покраина дека субјектот на уписот ги исполнува 
условите за вршење работи на надворешнотргав-
скиот промет, со податоците од чл^н 3 став 4 на 
оваа уредба; 

2) измени и дополненија на самоуправната 
спогодба за здружување односно на статутот, ако 
вршењето на надвррешнотрговските работи не било 
утврдено со актите што се поднесени при уписот на 
конституирањето; 

3) решение од надлежниот орган дека се испол-
нети условите во поглед на техничката опременост 
и заштитата при работата, како и другите пропи-
шани услови; 

4) извод од самоуправниот општ акт за опреде-
лување на работници овластени за застапување во 
вршење работи на надворешнотрговскиот промет; 

5) одлука на органот на управување за имену-
вање на работник со посебни овластувања и одго-
ворности за застапување на субјектот на уписот во 
вршењето на работите на надворешнотрговскиот 
промет; 

6) заверени потписи на лицата од точка 4 на 
ов^ј ста^; 

7) текст на огласот за објавување на уписот на 
правото на вршење на работите на надворешнотр-
говскиот промет. 

Член 54 
Ако организацијата на здружен труд или друг 

субјект на уписот купува и продава ефективни стра-
нски пари, патнички и банкарски чекови, кредитни 
писма и бензински бонови од странски и домашни ли-
ца (менувачки работи), работоводниот орган е дол-
жен да поднесе пријава за упис на тие работи во 
судскиот регистар. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 5 и точка 20 на оваа уредба. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) решение на надлежниот орган за исполнува-

ње на условите за вриење - на менувачки работи; 
2) договор за вршење менувачки работи склучен 

со овластена банка, со согласност од народната бан-
ка на републиката односно народната банка на ав-
тономната покраина; 

3) текст на огласот за објавување на уписот. 

Член 55 
Одредбите на член 81 од оваа уредба се примену-

ваат и на уписот ,а промените што се однесуваат 
на уписот на вршење на работите на надворешно-
трговскиот промет, со тоа што се поднесува и соглас-
ност на органите од член 53 став 3 точка 1 на оваа 
уредба. 

13. Пријава за упис на други општествени правни 
лица 

Член 56 
Уписот во судскиот регистар на други субјекти 

на уписот определени со закон се врши врз основа 
на пријавата пропишана со оваа уредба за органи-
зациите на здружен труд. 

Кон пријавата се прилагаат соодветни исправи 
и докази пропишани со оваа уредба, ако со закон 
не е определено поинаку. 
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III. ПРИЈАВИ ЗА УПИС НА ПРОМЕНИ ВО ОР-
ГАНИЗИРАЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ИЛИ НА ДРУГ СУБЈЕКТ НА 

УПИСОТ 

1. Пријава за упис на промени во организирањето 
на основните организации 

Член 57 
Ако работниците од дел на работна организа-

ција која во својот состав нема основни организа-
ции по уписот на конституирањето донесат одлука 
за организирање на основна организација, пријава-
та за упис на пренотацијата на одлуката за орга-
низирање се поднесува според одредбите на член 16 
од оваа уредба. 

Пријава за упис на конституирањето на основ-
на организација се поднесува согласно со одредбите 
на член 22 став 3 и член 23 од оваа уредба. 

Член 58 
Ако работниците донесат одлука од дел на една 

основна организација или од делови на повеќе ос-
новни организации во составот на истата работна 
организација, да се организираат една или повеќе 
основни организации, пријавата за уписот на пре-
нотацијата на одлуката за организирањето на нова 
основна организација се поднесува согласно со од-
редбите на член 16 од оваа уредба. 

Ако работниците во основната организација 
донесат одлука од таа основна организација да ор-
ганизираат две или повеќе основни организации, а 
постојната основна организација да престане да 
постои, пријавата за упис во судскиот регистар на 
пренотацијата на одлуката за организирање на се-
која нова основна организација се поднесува спо-
ред одредбата на став 1 од овој член. 

Член 59 
Пријавата за упис во судскиот регистар на кон-

ституирањето на основна организација организи-
рана според член 58 на оваа уредба е должен да ја 
поднесе вршителот на должноста работоводен орган 
на таа основна организација. 

Пријавата ги содржи податоците од член 22 
став 3 на оваа уредба. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) исправи и докази од член 23 на оваа уредба; 
2) извештај на комисијата на основната органи-

зација за резултатите од спроведениот референдум 
за пристапување кон самоуправната спогодба за 
здружување во постојната работна организација; 

3) самоуправна спогодба за распоредот на 
средствата, правата и обврските меѓу постојната 
основна организација и новата основна организа-
ција, односно меѓу новите основни организации, ако 
постојната основна организација престанува да 
постои; 

4) извештај на заедничката комисија за резул-
татите од спроведениот референдум за усвојување 
на спогодбата од точка 3 на овој став. 

Член 60 
Ако две или повеќе основни организации се 

здружат во нова основна организација во составот 
на иста работна организација, пријавата за упис во/ 
судскиот регистар на организирањето и конституи-
рањето на основната организација е должен да ја 
поднесе вршитлот на должноста работоводен орган 
на таа организација. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) одлука за здружување на постојните основ-

ни организации во новоорганизираната основна ор-
ганизација; 

2) извештај на заедничката комисија за резул-
татите од спроведениот референдум за усвојување 
на одлуката од точка 1 на овој став; 

3) исправи и докази од член 23 на оваа уредба. 

Член 6Х 
Ако поради организирањето на нови основни 

организации во смисла на чл. 58 и 60 на оваа уред-
ба престанат да постојат постојните основни орга-
низации, работоводниот орган на работната органи-
зација е должен да поднесе пријава за упис во 
судскиот регистар на бришењето на основните ор-
ганизации, истовремено оо пријавата за упис на 
конституирањето на новите основни организации. 

Член 62 
Ако работниците во основната организација до-

несат одлука нивната основна организација да се 
здружи во друга осовна организација во составот 
на истата работна организација со тоа што да прес-
тане да постои, а со таа одлука се согласат работ-
ниците во таа друга основна организација, работо-
водниот орган на основната организација во која 
се здружува основната организација што престану-
ва да постои е должен да поднесе пријава за упис 
во судскиот регистар на аднотацијата за здружу-
вање. 

Пријавата од став 1 на овој член ги содржи 
податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уред-
ба, називот и седиштето на основната организација 
која се брише поради здружување, како и бројот и 
датумот на одлуката за здружување. 

Истовремено со пријавата од став 2 на овој 
член, работоводниот орган на основната организа-
ција што престанува поради здружување е должен 
да поднесе пријава за упис на бришењето од суд-
скиот регистар на таа основна организација. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) одлука на работниците во основната органи-

зација што се здружува; 
2) извештај на комисијата за резултатите од 

спроведениот референдум на основната организаци-
ја што се здружува за усвојување на одлуката од 
точка 1 на овој став; 

3) одлука на работниците во основната органи-
зација во која се здружува друга основна органи-
зација за прифаќање на здружувањето, донесена 
со референдум; 

4) текст на огласот за објавување на бришење-
то на основната организација што престанува да 
постои. 

Ако поради здружувањето во смисла на став 1 
од овој член се менува дејноста на основната орга-
низација, се поднесува пријава за промена на деј-
носта на начинот пропишан во член 81 на оваа 
уредба. 

Член 63 
Ако работниците донесат одлука основната ор-

ганизација во која работат да ја издвојат од сос-
тавот на работната организација, работоводниот 
орган на таа основна организација е должен да 
поднесе пријава за упис во судскиот регистар на 
пренотацијата на одлуката за издвојување на ос-
новната организација. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, бројот и датумот на 
одлуката за издвојување и означување дали основ-
ната организација што се издвојува станува работ-
на организација или се здружува во друга работна 
организација, со ознаката на фирмата и седиштето 
на таа работна организација и нејзината положба 
во таа работна организација. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) одлука за издвојување на основната орга-

низација; 
2) извештај на комисијата за резултатите од 

спроведениот референдум за усвојување на одлу-
ката од точка 1 на овој став; 
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3) доказ дека одлуката за издвојување е доста-
вена до сите основни организации и до органот на 
управување со работната организација. 

Член 64 
- Ако основната организација ЕО состав на иста 

работна организација и другите овластени органи и 
организации поведат спор за непостоење на услови 
за издвојување ка ј судот на здружениот труд, ра-
ботоводниот орган на основната организација што 
повела спор или друг овластен орган или организа-
ција се должни да поднесат пријава за упис во 
судскиот регистар на аднотацијата за поведувањето 
на спор, согласно со одредбата на член 17 од оваа 
Уредба. 

Ако судот го одбие барањето на лицата од став 
1 на овој член се поднесува пријава за упис на 
бришењето на аднотацијата за поведувањето на спор 
согласно со член 18 од оваа уредба. 

Ако судот најде дека не постојат услови за из-
двојување на основната организација, овластеното 
лице од став 1 на овој член поднесува пријава за 
упис на бришењето на пренотацијата на одлуката 
за издвојување на основната организација од соста-
вот на работната организација. 

Член 65 

Ако оснфвната организација што се издвојува 
станува работна организација, работоводниот орган 
е должен да поднесе пријава за упис во судскиот 
регистар на конституирањето на работна организа-
ција. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 17 и 20 на оваа уредба, бро-
јот и датумот на одлуката за издвојување, како и 
барањето за бришење на таа основна организација. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) одлука за 'издвој.ување на основната органи-

зацита од состав на работната организација; 
2) правосилно решение за уписот на пренота-

цијата на одлуката за издвојување, ако пријавата 
се поднесува до друг суд; 

3̂  спогодба склучена меѓу основната организа-
ција што се издвојува и другите основни организа-
ции и работната организација како целост за 
уредување на начинот и условите на извршување 
на меѓусебните права и обврски и прашањето за 
надомест на штетата што настанува со издвојува-
њето односно одлуката на арбитражата или пра-
восилната одлука на СУДОТ на здружениот труд за 
уредување на тие односи: 

4) извештај за усвојување на спогодбата од точ-
ка 3 на овој став за личното изјаснување на работ-
ниците на начинот предвиден во самоуправната 
спогоди за зппуживање во работна организација: 

5) caмоуправна спогодба за здружување на тру-
дот на работниците во основна организација, од-
носно измени и дополненија на таа спогодба; 

в) извештај на комисијата за резултатите од 
спроведениот референдум за усвојување на спо-
годбите оп точка 5 на овој став: 

статут; 
8) извштај на комисијата за резултатите од 

спроведениот референдум за усвојување на ста-
тутот1' 

9) заверени потписи на лицата овластени за 
застпување; 

10) текст на огласот за објавување на уписот. 
Одредбата на член 9,0 став 5 од оваа уредба се 

однесува и на пријавата од овој член 
Ако пријавата од овој член се поднесува до 

друг регистарски суд, работоводниот орган на ос-
новната организација поднесува пријава за УПИС ВО 
СУДСКИОТ регистар на бришењето на издвоената ос-
новна организација од судскиот регистар во кој 
била запишана. , 

Член бб 
Ако основната организација што се издвојува 

се здружува во друга работна организација со задр-
жување на положбата на основна организација во 
таа работна организација, работоводниот орган на 
таа работна организација е должен да поднесе 
пријава за упис во судскиот регистар на конституи-
рањето на основна организација. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 5, точ. 7 до 10 и точ. 19 и 20 на оваа уред-
ба, и бројот и датумот на одлуката за издвојување 
на основната организација. 

Кон пријавата се прилагаат исправите и дока-
зите од член 65 став 3 на оваа уредба, како и одлу-
ките на основните организации во состав на работ-
ната организација за прифаќање на здружувањето 
на основната организација во работна организација 
преку референдум, одлуката на основната органи-т 
зација што се здружува за усвојување на самоуп-
равната спогодба за здружување во работна орга-
низација, со извештајот на комисијата за резулта-
тите од спроведениот референдум. 

Одредбата на член 20 стаб 5 од оваа уредба се 
однесува и на пријавата од овој член. 

По извршениот упис на здружувањето на ос-
новната организација во друга работна организаци-
ја, работоводниот орган на таа основна организација 
е должен да поднесе пријава до регистарскиот суд, 
ка ј кого таа била запишана, за уписот на бришење-
то на таа основна организација. Кон пријавата се 
прилага заверен препис од решението за запишува-
ње на здружувањето. 

Член 67 
Ако основната организација што се издвојува 

се здружува во друга работна организација со тоа 
што да влезе во состав на една или на повеќе пос-
тојни основни организации, работоводниот орган на 
таа работна организација е должен да поднесе при-
јава за упис во судскиот регистар на аднотацијата 
за тоа здружување, 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, бројот и датумот на 
одлуката за издвојување и називот ,и седиштето на 
основната организација што се здружува. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) исправите и доказите од член 65 став 3 точ. 

1, 2 и 3 од оваа уредба; 
5) одлуки на основните организации во состав 

на работната организација за прифаќање на здру-
жуваната на основната организација во работна 
организација; 

3) самоуправна спогодба за распоредот на сред-
ствата, правата и обврските на основната организа-
ција што се издвојува ако таа се здружува во две 
или во повеќе постојни основни организации во 
состав на друга работна организација. 

Работоводниот орган на работната организација 
во која била здружена основната организација што 
престанува да постои поради здружување, е дол-
жен да поднесе пријава за упис во судскиот регис-
тар на бришењето на таа основна организација што 
ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 
на оваа уредба, како и називот и седиштето на ос-
новната организација во чи ! состав влегува. Кон 
таа пријава се прилага решението за упис на здру-
жувањето во друга работна организација. 

2, Пријави за упис на промени во организирањето 
па работна организација 

Член 68 
Ако работниците во работни организации во 

состав на чиста работна организација донеле одлука 
да организираат нови основни организации и да ги 
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здружат тие ,нови основни организации со пос-
тојните основни организации во една или повеќе 
работни организации, работоводниот орган на нови-
те работни организации е должен да поднесе при-
јава за упис во судскиот регистар на организира-
њето и конституирањето на новите работни орга-
низации. 

Пријавата за упис на организирањето и консти-
туирањето на секоја нова работна организација што 
во својот состав нема основни организации ги содр-
жи податоците од член 9 став 1 тон. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 
10, 17 и 20 на оваа уредба, како и бројот и датз^мот 
на самоуправната спогодба за промените во органи-
зирањето на работната организација. 

Пријавата за упис на организирањето и кон-
ституирањето на секоја нова работна организација 
што во својот состав има основни организации ги 
содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1, 2, 4, 5, 7, 
8, 10, 15 и 20 на оваа уредба, како и бројот и дату-
мот на самоуправната спогодба за промените во ор-
ганизирањето на работната организација. 

Ако во составот на новата работна организација 
има основни организации, работоводниот орган на 
новата работна организација е должен да поднесе 
пријава за упис во судскиот регистар на организи-
рањето и конституирањето на основните организи-
ции, односно за упис на конституирањето на постој-
ните основни организации. 

Пријавата од став 3 на овој член ги содржи 
податоците од член Ѕ ст. 1, 2, 4 и 5, точ. 7 до 10 и 
точ. 17 и 20 на озаа уредба. 

Кон пријавата од став 2 на овој член се при-
лагаат: 

1) исправите од член 20 став 3 точ. 1 до 5 и точ-
ка 9 на оваа уредба; 

2) самоуправна спогодба за поомените во орга-
низирањето на работната организација; 

3) извештај на комисијата на работната орга-
низација за резултатите од спроведениот референ-
дум за усвојување на спогодбата од точка 2 на овој 
став. 

Кон пријавата од ст. 3 и 4 на овој член се при-
лагаат: 

1) за работната организација: 
— исправите од член 22 став 4 точ. 1 до 3 и 

точ. 6 до 9 на оваа уредба; 
— самоуправа спогодба за промените во ор-

ганизирањето на работната организација; 
—извештај на комисијата на работната орга-

низација за резултатите од спроведениот референ-
дум за усвојување на спогодбата од алинеја втора 
на оваа точка; 

2) за новите основни организации: 
— исправите од член 23 став 1 точ. 1 до 8 на 

оваа уредба; 
— самоуправна спогодба за распоредот на 

средствата, правата и обврските на постојните ос-
новни организации што престануваат да постојат, 
склучена меѓу новите основни организации; 

— извештај на заедничката комисија за ре-
зултатите од спроведениот референдум за ycBoiv-
вање на спогодбата од алинеја втора на оваа точка; 

3) за постојните основни организации: 
— измени и дополненија па статутот и на 

самоуправната спогодба за здружување на трудот 
на работниците во основната организација, ако се-
диштето на основната организација се наоѓа на 
подрачјето на ист регистарски суд; 

— статут и самоуправна спогодба за здру-
жување на трудот на работниците во основната ор-
ганизација. ако седиштето на основната организа-
ција е на подрачјето на друг регистарски суд; 

— извештај на комисијата на основната ор-
ганизација за резултатите од спроведениот рефе-
рендум за усвојување на општите акти од алинеја 
прва на оваа точка, 

Истовремено со поднесувањето на пријавите од 
ст. 2 до 4 на овој член работоводниот орган на ра-
ботната организација што престанува да постои е 
должен да поднесе пријава за упис во судскиот 
регистар на престанувањето на работната органи-
зација со основните организации. 

Член 69 
Ако со здружување на две или повеќе работни 

организации кои во својот состав немаат основни 
организации или со здружување на работна орга-
низација која во својот состав нема основни орга-
низации и на работна организација која во својот 
состав има основни организации или со здружува-
ње на две или повеќе работни организации кои во 
својот состав имаат основни организации, се орга-
низира нова работна организација во чиј состав 
работната организација без основни организации го 
продолжува работењето како основна организација, 
од,носно постојните основни организации ја здружу-
ваат таа положба, работоводниот орган на новата 
работна организација е должен да поднесе пријава 
за упис во судскиот регистар на организирањето и 
конституирањето на новата работна организација 
со основните организации. 

Пријавата ги С О Д Р Ж И податоците од член 9 став 
1 точ. 1, 2, 4, 5. 7, 8, 10, 15 и 20 на оваа уредба, како 
и бројот и датумот на самоуправната спогодба за 
промените во организирањето на работната органи-
зација. 

Кон пријавата за упис на организирањето и кон-
ституирањето на новата работна организација се 
прилагаат: 

1) исправите од член 22 став 1 точ. 1 до 3 и точ. 
6 до 9 на оваа уредба; 

2) самоуправна спогодба за промените во орга-
низирањето на работната организација; 

3) извештај на комисијата на работната орга-
низација за резултатите од спроведениот референ-
дум за усвојување на спогодбата од точка 2 на овој 
став. 

Пријавата за упис на секоја основна организации 
ја ги содржи податоците од член 9 став 1 точ. 1, 2, 
4 и 5, точ. 7 до 10 и точ. 17 и 20 на оваа уредба. 

Кон пријавата за упис на основната организа-
ција во составот на новата работна организација се 
прилагаат измените и дополненијата на статутот и на 
самоуправната спогодба за здружување на трудот 
на работниците во основната организација и изве-
штај на комисијата на основната организација за 
резултатите од спроведениот референдум за усвоју-
вање на тие општи акти. 

Член 70 
Ако со здружување на две или на повеќе работни 

организации кои во својот состав немаат основни 
организации, се организира и конституира нова ра-
ботна организација во кота не се организираат ос-
новни организации, работоводниот орган е должен 
да поднесе пријава за упис во судскиов регистар на 
оргачтизирање и конституирање на работна органи-
зација. 

Пријавата ги С О Д Р Ж И податоците вд член 9 став 
1 точ. 1. 2. 4, 5, 7, 8. 10, 17 и 20 на ова уредба, како 
и бројот и датумот на самоуправната спогодба за 
промените во организирањето на работната органи-
зација. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) исправите од член 20 став 3 на оваа уредба; 
2) самоуправна спогодба за промените во орга-

низирањето на работната организација: 
3) извештај на заедничката комисија на рабо-

тните организации за резултатите од спроведениот 
референдум за усвојување на спогодбата од точка 2 
на овој став. 
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Член 71 
Ако работната организација која во -својот сос-

тав нема основни организации се здружи во друга 
таква работна организација така што да влезе во 
нејзиниот состав, или се здружи во работна органи-
зација која во својот состав има основни органи-
зации така што да влезе во состав на една постојна 
основна организација и престане да постои, работо-
водниот орган на работната организација во чиј со-
став влегла работната организација е должен да 
поднесе пријава за упис во судскиот регистар на 
адаптацијата з а тоа здружување. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 тон. 1 до 4 на оваа уредба, фирмата и седиштето 
на работната организација која престанува да пос-
тои, како и бројот и датумот на самоуправната спо-
годба за промените во организирањето' на работната 
организација. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) самоуправна спогодба за промените во орга-

низирањето на работната организација; 
2) извештај на заедничката комисија за резул-

татите од спроведениот референдум за усвојување 
на спогодбата од точка 1 на овој став; 

3) текст на осгласот за објавувањето на уписот, 

Член 72 
Ако работна ор-ганизација која во својот состав 

нема основни организации се здружи во работна 
организација која во својот состав има основна орга-
низации и продолжи да работи како основна орга-
низација во таа работна организација, односно ако 
работна организација која во СВОЈОТ состав има осно-
вни организации се здружи во друга таква работна 
организација така што нејзините основни органи-
зации да ја задржуваат таа положба и во работната 
организација во ко-ia се здружуваат, работоводниот 
орган на работната организација во чиј состав вле-
гла другата работна организација е должен да под-
несе пријава за упис во судскиот регистар на неј-
зиното здружување и конституирање како основна 
организација, односно придава за упис во судскиот 
регистар на здружувањето на работната организација 
и конституирањето на нејзините основни органи-
зации. 

Пријавата ги содржи податоците од \член 9 став 
1 точ. 1 до 5, тон. 7 до 10 и тон. 15 и 20 на оваа 
уредба. 

Кои пријавата се прилагаат: 
1) измени и дополненија на статутот и на само-

управните спогодби за здружување на трудот на ра-
ботниците во основна организација, усогласени со 
самоуправната спогодба за здружување во работна-
та организација во која се здружува; 

2) извештај на комисијата на основната органи-
зација за резултатите од спроведениот референдум 
за усвојување на општите акти од точка 1 на овој 
став; 

3) одлука на работната организација односно на 
основната организација за усвојување на самоуправ-
ната спогодба за здружување во работната органи-
зација во која се здружува; 

4) извештај на комисијата на основната органи-
зација за резултатите од спроведениот референдум 
за усвојување на одлуката од точка 3 на ОВОЈ став; 

5) текст на огласот за објавувањето на уписот. 

Член 73 
Кога при здружувањето на работни организации 

од чл. 69 до 72 на оваа уредба престанат да постојат 
една или повеќе работни организации, работоводни-
от орган на секоја работна организација што пре-
станува да постои е должен да поднесе пријава 
за упис на бришењето од судскиот регистар на таа 
работна организација и на основните организации 
во нејзиниот состав. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, као и фирмата и седи-
штето на работната организација во која се здру-
жува работната организација што преста.нува да по-
стои. 

Кон пријавата се прилдгат самоуправна спогод-
ба за промените во организирањето на работната 
организација и извештај на зедтаичката комисија за 
резултатите од спроведениот референдум за заве-
јување на таа спогодба. 

Ако работната организација која во својот со-
став има основни организации престанува да постои 
поради здружување, а располага со здружените 
средства, права и обврски, кон пријавата се прилага 
и самоуправна спогодба За распоредот на средствата, 
правата и обврските на таа работна организација. 

Ако седиштето на работната организација која 
престанува да по-стои поради здружување се наоѓа 
на подрачјето на друг регистарски суд, пријавата 
за упис на бришењето од судскиот регистар се под-
несува до регистарскиот суд на чие подрачје се 
наоѓа седиштето на новата работна организација 
односно на работната организација во која се здру-
жила таа работна организација. 

Ако основните организации односно работните 
организации кои во својот состав немаат основни 
организации имаат запишани односно евидентирани 
деловни единици, пријавата за упис на здружување-
то на основната организација односно на работната 
организација ги содржи податоците од член 9 став 1 
точка 18 на оваа уредба. 

Член 74 
Во поглед измените и дополненијата на статутот 

поради промени ЕО организирањето од член 68 став 
7 точка 3), член 69 став 5 и член 72 став 3 на оваа 
уредба, сообразно се применуваат одредбите од член 
20 став 5 на оваа уредба. 

Член 75 
. Ако договорна организација продолжи да рабо-

ти као работна организација на начин и под услови 
што се определени со републички односно со покра-
ински закон, вршителот на должноста работоводен 
орган е должен да поднесе пријава за упис во суд-
скиот регистар на промените на статусот во рокот 
определен во тој закон. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 тон. 1 до 4 и точ. 5, 7, 8, 10, 17 и 20 на оваа уредба. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) одлука на работниците за промената на ста-

тусот со содржината пропишана со законот, односно 
одлука на друг орган определен со закон; 

2) записник од собирот на работниците за усво-
јување на одлуката од точка 1 на овој став, освен 
ако одлуката ја донесува друг орган; 

3) самоуправна спогодба за здружување на тру-
дот на работниците во основна организација: 

4) извештај на комисијата за резултатите од 
спроведениот референдум за усвојување на спогоди 
бата од точка 3 на овој став; 

5) измени и дополненија на статутот; 
6) извештај на комисијата за резултатите од 

спроведениот референдум за усвојување на изме-
ните и дополненијата на статутот; 

7) одлука на органот на управувањето за име-
нување на вршител на должноста работоводен орган 
и одлука за именување на работници со посебни 
овластувања и одговорности овластени за ч а т а н у -
вање, ако со статутот е предвидено тие работници 
да бидат застапници; 

8) заверени потписи на лицата овластени за за-
стапување; 
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9) согласност од собранието на општината од-
носно од основачот на одлуката за промена на ста-
тутот на договорната организација, ако е тоа предви-
дено со републички односно со покраински закон; 

10) текст на огласот за објавувањето на уписот. 
Во поглед на здружувањето на договорна орга-

низација сообразно се применуваат одредбите од оваа 
уредба кои се однесуваат на промените во органи-
зирањето на работната организација која во својот 
состав нема основни организации, ако со републички 
односно со покраински закон не е определено по-
инаку. 

Член 76 
За упис во судскиот регистар на основање, кон-

ституирање, организирање, именување на работово-
ден орган, статусни и други промени на организа-
циите на здружен труд што произведуваат предмети 
на вооружување и воена опрема, покрај исправите 
предвидени во соодветните одредби од оваа уредба, 
кон пријавата се прилага и согласност од Сојузниот 
секретаријат за народна одбрана. 

IV. ПРИЈАВИ ЗА УПИС НА ПРОМЕНИ НА ПОДА-
ТОЦИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ПРАВНИОТ ПРОМЕТ 

1. Пријава за упис на промена ка фирмата односно 
називот на субјектот на уписот 

Член 77 
Пријава за упис во судскиот регистар на проме-

на на фирмата односно називот на субјектот н^ упи-
сот е должен да поднесе работоводниот орган на тој 
субјект. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 тон. 1 до 4 на оваа уредба, како и новата фирма 
односно називот на субјектот на уписот. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) измени и дополненија на самоуправната спо-

годба за здружување, односно на статутот или одлу-
ка на органот на управувањето донесена на начинот 
определен со самоуправната спогодба за здружува-
ње, со статутот или со закон за промена на фирмата 
односно називот на субјектот на уписот; 

2) извештај на комисијата на субјектот на уписот 
за резултатите од спроведениот референдум зг. усво-
јување на измените и дополнение ата на самоуправ-
ната спогодба за здружување односно на статутот, 
ако промената на фирмата односно на називот се 
врши на тој начин; 

3) текст на огласот за објавувањето на уписот. 
Член 78 

Ако работна организација која во својот состав 
има основни организа.ции ја менува фирмата, рабо-
товодниот орган на работната организација е должен 
за секоја основна организација да поднесе пријава 
за упис во судскиот регистар на промената на фир-
мата на работната организација. 

Пријавите ги содржат податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 на оваа уредба и новата фирма и седи-

штето на работната организација, со називот на 
основната организација, седиштето и поблиска 
адреса. 

Пријавите од став 2 на осој ЧЛРР-Ј се поднесуваат 
истовремено со пријавата од член 77 на оваа уредба. 

Член 79 
Ако здружена организација, во согласност со 

самоуправната спогодба за здружување во сложена 
организација, одлучи фирмата на работната органи-
зација односно називот на основната организација 
да содржи и делови од фирмата на сложената орга-
низација во која е здружена, рабо-товодниот орган 
на работната организација е должен да поднесе при-
јава за упис во судскиот регистар на промената на 
фирмата односно називот на основните организации, 
на начинот предвиден во чл, 77 и 78 од оваа уредба. 

2. Пријава за упис на промена на седиштето и по-
блиската адреса на субјекто-т на уписот 

Член 80 
Пријава за упис во судскиот регистар на про-

мена на седиштето и поблиската адреса на субјектот 
на уписот е должен да поднесе работоводниот орган. 

Пријавата ги'содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, како и новото седиште 
и поблиската адреса на субјектот на уписот. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) измени и дополненија на самоуправната спо-

годба, односно на статутот или на одлуката на орга-
нот на управувањето донесена на начинот определен 
со самоуправната спогодба за здружување, со ста-
тутот или со закон, за промена на седиштето и по-
блиската адреса на субјектот на уписот; 

2) извештај на комисијата на субјектот нч упи-
сот за резултатите од спроведениот референдум за 
усвојување на измените и дополненијата на самоу-
правната спогодба за здружување, односно на ста-
тутот, ако промената на седиштето и на поблиската 
адреса се врши на тој начин; 

3) решение од надлежниот орган дека се ис-
полнети условите во поглед на техничката опреме-
ност и заштитата при работата и другите пропишани 
услови за деловните простории на новото седиште; 

4) докази дека надлежните органи на општината 
на чија територија се наоѓало седиштето на субје-
ктот на уписот и на општината на чија територија се 
преместува седиштето на субјектот на уписот се из-
вестени за промената на седиштето; 

5) согласност од основачот или од друг надле-
жен орган или организација за промената на седи-
штето, ако со актот за основање на субјектот на упи-
сот е предвидено или со закон е пропишано давање 
на согласност; 

6) текст на огласот за објавувањето на уписот. 
-е 

3. Пријава за упис на промена на дејноста односно 
ia работите на субјектот на уписот 

Член 81 
Пријава за упис во судскиот регистар на проме-

на на основната дејност на работната организација 
и на основните организации односно на друг субјект 
на уписот е должен да поднесе работоводниот орган 
на работната организација како за работната органи-
зација, така и за сите основни организации в-5 неј-
зиниот состав, односно работоводниот орган на ^руг 
субјект за уписот. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, називот на променетата 
основна дејност (новата дејност или дејноста што се 
напушта) и називите на сите дејности што ги врши 
субјектот на уписот. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) измени и дополненија на самоуправната спо-

годба за здружување на трудот на работниците во 
основната организација и на самоуправната спогод-
ба за здружување, односно на статутот, што се од-
несуваат на промената на основната дејност; 

2) извештај на комисијата на субјектот "а упи-
сот за резултатите од спроведениот референдум за 
у свој Јавањето на измените и дополненијата на општи-
те актр! од точка 1 на овој став: 

3) решение од надлежниот орган дека се испол-
нети условите во поглед на техничката опременост 
и заштитата при работа, како и другите пропишани 
услови, ако се утврдуваат нови дешости наместо 
поранешните, односно нови дејности покрај веќе 
постојните: 

4) согласност од основачот за промената на деј-
носта. ако давањето на согласност е предвидено со 
актот за основање на работната организација или 
со закон; 
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5) согласност од надлежниот орган на опште-
ствено-политичката заедница или од определена са-
моуправна интересна заедница на одлуката за про-
мената на дејноста на субјектот на уписот што врши 
дејност од посебен општествен интерес; 

6) доказ дека настапиле определени околности 
или дека се исполнети други услови , за промена на 
дејноста; 

7) текст на огласот за објавувањето на уписот. 

Член 82 
Пријава за упис во судскиот регистар на проме-

ната на споредна дејност, кога споредната дејност е 
запишана во судскиот регистар, е должен да подне-
се работоводниот оргац на субјектот на уписот. 

Пријавата ги содржи податоците од член 81 став 
2 на оваа уредба. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) измени и дополненија на самоуправната спо-

годба за здружување на трудот на работниците во 
основна организација и на статутот; 

2) извештај на комисијата на субјектот на упи-
сот за резултатите од спроведениот референдум за 
усвојување на измените и дополненијата на општи-
те акти од точка 1 на овој став; 

3) решение, согласност и текст на огласот од 
член 81 став 3 точ. 3, 5 и 7 на оваа уредба. 

4. Пријава за упис на промена на овластувањата во 
правниот промет и на видот и обемот на одговорноста 

Член 83 
Пријава за упис во судскиот регистар на проме-

на на овластувањата во правниот промет на субјек-
тот на уписот е должен да поднесе работоводниот 
орган од член 81 став 1 на оваа уредба. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 и точка 7 на оваа уредба. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) измени и дополненија од одредбите на само-

управната спогодба за здружување односно на ста-
тутот на основната организација, односно на работ-
ната организација која во својот состав нема основ-
ни организации, кои се однесуваат на промената на 
овластувањата во правниот промет; 

2) текст на огласот за објавувањето на уписот. 

Член 84 
Пријава за упис во судскиот регистар на проме-

на на видот и обемот на одговорноста за обврските 
во правниот промет со трети лица е должен да под-
несе работоводниот орган од член 81 став 1 на оваа 
уредба. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 и точка 8 на оваа уредба. 

Ако поради промена на видот и обемот на одго-
ворноста за обврските во правниот промет се менува 
ознаката во фирмата односно во називот на субјек-
тот на уписот, пријавата од став 2 на овој член со-
држи и податоци за фирмата односно за називот на 
организацијата на здружен труд, со новата ознака 
за видот и обемот на одговорноста за обврските во 
правниот промет. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) измени и дополненија на одредбите од само-

управната спогодба за здружување кои се однесу-
ваат на променат,? на видот и обемот на одговорно-
ста за обврските во правниот промет со трети лица 
и на фирмата, односно називот; 

2) текст на огласот за објавувањето ца уписот. 

Член 85 
Пријава за упис во судскиот регистар на проме-

на на видот и обемот на одговорноста за обврските 
на други општествени правни лица е должец да 
поднесе работоводниот орган од член 81 став 1 на 
оваа уредба. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 и точка 9 на оваа уредба. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) извод од одредбите на самоуправната спогод-

ба за здружување кои се однесуваат на промената 
на видот и обемот на одговорноста за обврските на 
други субјекти; 

2) текст на огласот за објавувањето на уписот. 

5. Пријава за упис на промена на лице овластено за 
застапување на субјектот на уписот 

Член 86 
Пријава за упис во судскиот регистар на проме-

на на лице овластено за застапување на субјектот на 
уписот и на неговите овластувања е должен да под-
несе работоводниот орган на субјектот на уписот. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ, 1 до 4 на оваа уредба, имињата на лицата 
овластени за застапување што се бришат од судски-
от регистар, имињата на лицата што се овластуваат 
да го застапуваат субјектот на уписот и имињата на 
сите лица овластени за застапување. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) одлука од органот на управувањето на суб-

јектот на уписот за промена на лицата овластени за 
застапување; 

2) согласност од надлежниот орган односно ор-
га,низација на одлуката од точка 1 на овој став, ако 
тоа е предвидено со закон; 

3) заверени потписи на лицата овластени за за-
стапување на субјектот на уписот; 

4) текст на огласот за објавувањето на уписот. 

6. Пријава за упис на промена на основачот и на не-
говото седиште 

Член 87 
Ако по уписот на основањето односно консти-

туирањето на работната организација или на друг 
субјект на уписот, се промени основачот или се зго-
леми бројот на основачите, односно се промени се-
диштето на основачот, работоводниот орган на ра-
ботната организација или на друг субјект на уписот 
е должен да поднесе пријава за упис во судскиот 
регистар на тие промени. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ- 1 до 4 и точка 12 на оваа уредба 

Кон пријавата се прилагаат самоуправната спо-
годба за уредување на меѓусебните права и обврски 
на основачите, односно на правата и обврските на 
основачот спрема работната организација, односно 
одлуката на новиот и на поранешниот основач, а по 
потреба и доказ за промената на седиштето на осно-
вачот. 

V. ПРИЈАВИ ЗА УПИС НА ПОДАТОЦИ ЗА ДРУГИ 
ФАКТИ ОПРЕДЕЛЕНИ СО ЗАКОН 

1. Пријави за упис на привремени мерки на опште-
ствена заштита 

Член 88 
Ако собранието на општествено-политичка за-

едница преземе привремени мерки на општествена 
заштита спрема организација на здружен труд или 
друг субтект на упис, надлежниот орган на таа заед-
ница е должен да поднесе пријава за упис во суд-
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скиот регистар на аднотацијата за преземање на 
привремени мерки на општествена заштита и за 
траење на мандатот ца привремениот орган. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 на оваа уредба и видовите на преземе-
ните мерки на општествена заштита, како и време-
то на траењето на мандатот на привремениот орган. 

Кон пријавата се прилага одлуката на собра-
нието на општествено-политичката заедница за пре-
земање на привремени мерки ца општествена заш-
тита. 

Член 89 
Ако собранието на општествено-политичка за-

едница го смени работоводниот орган или други ра-
ботници имаат посебни овластувања и одговорно-
сти во субјектот на уписот, а тие лица биле запиша-
ни во судскиот регистар како застапници, и именува 
привремен работоводен орган и други лица за заста-
пување на субјектот на уписот, привремениот ра-
ботоводен орган е должен да поднесе пријава за 
упис во судскиот регистар на бришењето на смене-
тите лица и за упис на лицето определено за привре-
мен работоводен орган, односно на лицето овластено 
за застапување, како и границите на н,ивните овла-
стувања. 

Пријавата ги содржи податоците од член 86 став 
2 на оваа уредба. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) исправи од член 86 став 3 тон. 3 и 4 на оваа 

уредба; 
2) одлука за сменување на работоводниот орган 

и на другите работници што имаат посебни овласту-
вања и одговорности и за именувањето на привре-
мен работоводен орган и на нови работници што 
имаат посебни овластувања и одговорности. 

Пријава за упис на лицето овластено за заста-
пување на организацијата на здружен труд, односно 
на друг субјект на уписот, по престанување на при-
времената мерка на општествена заштита, е должен 
да поднесе новиот работоводен орган,. 

Пријавата од став 4 на овој член се поднесува 
на начинот пропишан во член 86 ст. 1 и 2 на оваа 
уредба. Кон таа пријава се прилагаат исправите од 
член 86 став 3 на оваа уредба, како и одлуката на 
собранието на општествено-политичката заедница 
за престанување на мандатот, ако привремените 
мерки за општествена заштита се укинати пред ис-
текот на рокот 

2. Пријава за упис на постапка за санација, редовна 
ликвидација и стечај 

Член 90 
Ако организација на здружен труд донесе од-

лука за отворање постапка за санација, работовод-
ниот орган е должен да поднесе пријава за упис во 
судскиот регистар на аднотациј ата за отворање на 
постапката за санација. 

Пријавата од став 1 на овој член ги содржи по-
датоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба 
и бројот и датумот на одлуката за отворање на по-
стапката за санација. Коц пријавата се прилага од-
луката на субјектот на уписот за отворање на по-
стапката за санација. 

По склучувањето на самоуправна спогодба за 
меѓусебните односи во санацијата, работоводн,иот 
орган на организацијата на здружен труд е должен 
да поднесе пријава за упис во судскиот регистар ца 
бришењето на аднотацијата за отворање на постап-
ката за санација. 

Пријавата од став 3 на овој член ги содржи по-
датоците од член 9 став 1 точ. 1 до 4 на оваа уредба, 
како и бројот и датумот на самоуправата спогодба 
од став 3 на овој член. Кон пријавата се прилага и 
таа самоуправна спогодба. 

Член 91 
Ако надлежниот суд донесе одлука за спроведу-

вање на постапка за редовн,а ликвидација, ликви-
дациониот управител е должен да поднесе пријава 
за упис во судскиот регистар на аднотацијата за 
спроведување на таа постапка со барање за упис на 
промената на фирмата односно називот и на проме-
ната на лицата овластени за застапување. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 и точка 10 на оваа уредба, називот и 
седиштето на судот што го донел решението за спро-
ведување постапка на редовна ликвидација, како и 
бројот и датумот на тоа решение. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) правосилно решение на судот за спроведува-

ње постапка за редовна ликвидација; 
2) заверен потпис на ликвидациониот управител. 

Член 92 
Ако надлежниот суд донесе одлука за поведу-

вање постапка за утврдување н,а условите за отво-
рање постапка за стечај, претседателот на стечајни-
от совет на тој суд е должен да поднесе барање за 
упис во судскиот регистар на аднотацијата за пове-
дување на таа постапка со заверен препис на таа 
одлука. 

Ако судот го одбие предлогот за отворање по-
стапка за стечај, работоводниот орган на организа-
цијата на здружен труд е должен да поднесе при-
јава за упис во судскиот регистар на бришењето на 
аднотацијата од став 1 на овој член и кон пријавата 
да приложи правосилна одлука на судот. 

Член 93 
Ако надлежниот суд донесе одлука за ограни-

чување на овластувањата на лицата овластени за 
застапување на организациите на здружен труд, ли-
цето од член 92 став 1 на оваа уредба е должно да 
поднесе барање за упис во судскиот регистар на 
промената на овластувањата на тие лица со заверен 
препис на таа одлука. 

Член 94 
Ако надлежниот суд донесе одлука за одобрение 

на присилно порамнување, претседателот на стечај-
ниот совет на ТОЈ суд е должен да поднесе барање за 
упис во судскиот регистар на бришењето на уписите 
што се извршени во текот и по повод присилното 
порамнување, како и барање за упис на аднотаци-
јата за склученото присилно порамнување и за не-
говите услови со заверен препис на таа одлука. 

Член 95 
Ако надлежниот суд донесе одлука за отворање 

постапка за стечај, претседателот на стечајниот со-
вет на тој суд е должен да поднесе барање за упис 
во судскиот регистар на аднотацијата за отвораше 
на таа постапка со заверен препис на таа одлука. 

Член 96 
Пријава за упис во судскиот регистар на допол-

нение на фирмата односно називот и промена на 
лицата овластени за застапување на организацијата 

. на здружен труд над која е отворена постапка за 
стечај е должен да поднесе стечајниот управител. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 и точка 10 на оваа уредба. 
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Кон пријавата се прилагаат правосилна одлука 
на судот за отворање постапка за стечај и заверен 
потпис на стечајниот управител како лице овласте-
но за застапување. 

3. Пријава за упис на други податоци 

Член 97 
Ако надлежниот орган донесе одлука за забрана 

на занимање со определена дej ност, односно со ра-
ботите на субјектот на уписот, ТОЈ орган е должен, 
по правосилноста на таа одлука, да поднесе барање 
за упис во судскиот регистар 1на аднотацијата за 
забрана на занимање со таа дејност односно работи 
со заверен препис на одлуката. 

Член 98 
Ако се поднесува пријава за конечен упис во 

судскиот регистар на основање, организирање, кон-
ституирање, промени во организирањето, односно 
статусот, промена на фирмата односно називот, деј-
носта, односно работите и престанување на субјек-
тот на уписот, заедно со таа пријава се поднесува и 
пријавата за распоредување по дејности за водење 
на единствен регистар. 

Кога субјектот на уписот ќе прими известување 
од надлежниот статистички орган за извршеното 
распоредување, работоводниот оргац на субјектот на 
уписот е должен во рок од осум дена од денот на 
приемот на известувањето со поднесок да го извести 
регистарскиот суд за матичниот број под кој се води 
субјектот на уписот во единствен,иот регистар на ор-
ганизациите и заедниците. 

Член 99 
Пријава за упис во судскиот регистар на други 

податоци за други факти определени со закон е дол-
жен да поднесе работоводн,иот орган на субјектот 
на уписот. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 и точка 20 на оваа уредба. 

Кон пријавата се прилагаат исправи со кои се 
утврдуваат промените на податоците за фактите 
определени со закон и доказ дека тие исправи се 
дон,есени во пропишаната постапка. 

Член 100 
Ако субјектот на уписот врши промена на од-

редбите на самоуправниот општ акт што не се од-
несуваат на промената на податоците од значење 
за правниот промет, а кој е предаден на реги-
старскиот суд при уписот на конституирањето, ра-
ботоводниот орган е должен во рок од 15 дена од 
денот на усвојувањето на тие промени да ги доста-
ви до регистарскиот суд измените и дополненијата 
на тој самоуправен општ акт, без оглед на тоа што 
не постои обврска за поднесување пријава за упис 
на тие промени во судскиот регистар. 

VI. ПРИЈАВА ЗА УПИС НА БРИШЕЊЕ НА 
СУБЈЕКТОТ НА УПИСОТ 

Член 101 
По заклучувањето постапка за редовна ликви-

дација односно стечај, претседателот на ликвида-
циониот односно стечајниот совет на надлежниот 
суд е должен да поднесе барање за упис на брише-
њето на организацијата на здружен труд од судски-
от регистар со правосилно решение на судот за зак-
лучување на постапката за редовна ликвидација, 
односно на постапката за стечај. 

Член 102 
Пријава за упис во судскиот регистар на брише-

њето на работна заедница од член 42 на оваа уредба 
е должен; да поднесе работоводниот орган на орга-
низацијата на здружен! труд, односно на организа-
цијата во чиј состав е таа работна заедница. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 рѓа оваа уредба. 

Кон пријавата се прилагаат одлука за преста-
нувањето на работната заедница и самоуправна спо-
годба за распоредот на средствата, правата и обврс-
ките на работната заедница. 

Член; 103 
Пријава за упис во судскиот регистар на бри-

шењето односно на евидентирањето на деловна еди-
ница поради укинување е должен да поднесе рабо-
товодниот орган на организацијата на здружен труд, 
односно друг субјект на уписот во чиј состав е де-
ловната единица. 

Пријавата ги содржи податоците од член 9 став 
1 точ. 1 до 4 и точка 18 на оваа уредба. 

Кон пријавата се прилага одлуката за укинува-
ње на деловната единица. 

Члец 104 
Пријава за упис во судскиот регистар на бри-

шењето на сложена организација е должен да под-
несе работоводниот орган на таа организација. 

Пријавата ги содржи податоците од члец 9 став 
1 точ. 1 до 4 на оваа уредба. 

Кон пријавата се прилагаат: 
1) одлука ца работниците во основните органи-

зации во состав на здружени работни организации. 
односно работни организации кои во својот состав 
немаат основни организации или други здружени 
организации — за престанување на сложената ор-
ганизација; 

2) извод од записникот од собирот или референ-
думот на работниците што гласале за одлуката од 
точка 1 на овој став; 

3) самоуправна спогодба за распределба на сред-
ствата, правата и обврските на сложената органи-
зација; 

4) извештај од комисијата на сложената органи-
зација за резултатите од спроведениот референ-
дум за усвојување на спогодбата од топлеа 3 на овој 
став; 

5) татсст на огласот за објаеувањето на уписот. 
Одредбите од ст. 1 до 3 на овој член сообразно 

се применуваат и на пријавата за упис во судскиот 
регистар на бришењето на деловна заедница, банка 
и заедница за осигурување. 

VII. НАЧИН ЗА УПИС ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

1. Судски регистар и помошни книги 

Член 105 
Во судскиот регистар уписот се (врши во регис-

тарските влошки. 
Регистарската влошка на субјектот на уписот 

се состои од обвивка на регистарската влошка со 
двоен пластичен механизам, од регистарски листова 
и евиденционен лист, во кои се запишуваат фактите 
определени со закон и податоците од значење за 
правниот промет, и од регистарски картони, меѓу-
картони и картон на прегледот на уписот. 

Регистарските листови и евиденциониот лист, 
ѕреградните картони и меѓукартони се поврзани со 



Петок, 23 декемв-ри 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 - Страна 1751 

соодветен механизам со обвивката на /регистарска-
та влошка, така што претставуваат целина од 
која можат да се издвојуваат одделни регистарски 
листови. 

Член 106 
Регистарска в-лошка има два дела: активен и па-

сивен. 
Во активниот дел на регистар-ската влошка се 

вложуваат регистарските листови што содржат по-
датоци што последни се запишуваат во судскиот ре-
гистар и кои и одговараат на најновата состојба. 

Во пасивниот дел на регистарската влошка се 
вложуваат поранешните регистарски листови, изва-
дени од -активниот дел на регистарската влошка по 
запишаната последна промена, чие важење со упи-
сот на промената престанува. 

Член 107 
Регистарската влошка ги содржи регистарските 

листови број 1, 1А, 2, 2А, 3, ЗА, 4, 4А, 5, 5А. и 5Ц, 
како и евиденциониот лист број 5Б, зависно од по-
датоците што според решението на судот се запишу-
ваат во судскиот регистар. 

Регистарските листови ги содржат податоците 
определени со закон и со оваа уредба, и тоа: 

— број 1 — податоците од член 9 став 1 тон. 2 
до 4. точка 14 (освен бројот и датумот на актот за 
основање, односно на самоуправната спогодба за ос-
новање) и точ. 16, 17, 19 и 20 на оваа уредба, прено-
тациите, адно ганките, другите уписи и службени 
белешки; 

— број 1А — податоците од член 9 став 1 тон,. 
12 и 13 на оваа уредба и бројот и датумот на актот 
за основање, односно на самоуправната спогодба за 
основање; 

— број 2 — податоците од член 9 став 1 точка 
5 на оваа уредба; 

— број 2А — податоците од член 9 став 1 точка 
6 на оваа уредба; 

— број 3 — податоците од член 9 став 1 точ. 7 
и а н а оваа уредба; 

— број ЗА — податоците од член 9 став 1 точка 
9 на оваа уредба; 

— број 4 — податоците ед член 9 став 1 томска 
10 на оваа уредба; 

— број 4 А — податоците -од член 9 став 1 точка 
11 на оваа уредба; 

— број 5 — податоците од член 9 став 1 точка 
15 на оваа уредба (називот и седиштето на основни-
те организации и на работната заедница ако се за-
пишува во судскиот регистар); 

— број 5А — податоците од член 9 став 1 точка 
18 на оваа уредба, што се однесуваат на називот и 
местото на работењето на деловната единица; 

— број 5Ц — податоците од член 9 став 1 точка 
15 на оваа уредба, што се однесуваат на фирмата 
односно називот на организацијата на здружен труд 
и на другите субјекти, бројот и датумот на самоуп-
равната спогодба за здружувањето, видот и обемот 
на одговорноста на здружените организации за об-
врските на субјектот на уписот, како и бројот на ре-
гистарската влошка на регистарскиот суд и негово-
то седиште. 

Евиденциониот лист број 5Б ги содржи под а то-
пите од член 9 став 1 точка 18 на оваа уредба (на-
зив-от и местото на работењето на деловната едини-
ца). 

Секој регистарски лист односно евиденцион ен 
лист ги содржи фирмата односно називот на субјек-
тот на уписот, предметот на уписот, како и другите 
податоци што се наведени во. пропишаниот образец 

Член 108 
Преградениот картон служи за одвојување на 

одделни регистарски листови во двата дела на 
регистарската влошка, а картон,от на прегледот на 
уписот — за означување на датумот и бројот на 
уписот во регистарскиот лист, односно датумот на 
одлагањето на регистарскиот лист, во пасивниот дел 
на регистарската влошка. 

Меѓукартонот во пасивниот дел на регистарска-
та влошка служи за одвојување на регистарските 
листови според идентификационите броеви внатре 
во картонот на прегледот на промените во регистар-
ската влошка според субјектите на уписот или де-
ловните единици. 

Член 109 
Секоја работна организација, договорна органи-

зација, сложена организација, деловна заедница, 
банка, заедница за осигурување или друг субјект 
на уписот што има положба на работна орга-низа-
ција, во судскиот регистар има своја регистарска 
влошка во која се запишуваат податоци пропишани 
со закон и со оваа уредба. 

Секоја регистарска влошка се означува со посе-
бен регистарски реден број и то-ј број е постојана 
ознака к а ј судот во чи ј судски регистар е запишан 
субјектот на уписот. 

Привремената основна организација во состав 
на работната организација во основање, основната 
организација во состав на работната организација, 
работната заедница во состав на субјектот на уписот, 
посебната заедница на ризици во состав на заедни-
цата за осигурување или друг субјект што се наоѓа 
во составот на друго општествено правно лице се 
запишува во регистарската влошка на субјектот на 
уписот во чиј состав се наоѓа и има свој регистарски 
подброј. 

Основната организација и другите субјекти на 
уписот што се наоѓаат во состав на исто општестве-
но правно лице чие седиште се наоѓа на подрачјето 
на судот на упиост имаат регистарска влошка ка ј 
тој суд, со тоа што ги задржуваат своите подброеви 
од регистарската влошка на регистарскиот суд. 

Деловната единица од член 25 на оваа уредба 
се запишува во регистарската влошка на работната 
организација односно основната организција и има 
свој подброј. 

Деловната единица од член 26 на оваа уредба се 
евидентира во регистарската влошка на работната 
огранизација односно основната организација и има 
свој евиденционо?! подброј. 

Член НО 
Кон судскиот регистар се водат: контролник на 

броевите на регистарските влошки на субјектот на 
уписот и збирка на исправите. 

Судот води и други книги и евиденции, пр-опи-
шани со судскиот деловник. 

Член 111 
Контролникот на броевите на регистарските 

влошки на субјектот на уписот служи за давање и 
евиденција на броевите на регистарските влошки на 
субјектот (член 109 став 1) ка ј регистарскиот суд. а 
ка ј судот на уписот — за давање и евиденција на 
броевите на регистарските влошки на основните ор-
ганизации и на другите субјекти од член 109 став 
3 на оваа уредба. 

Контролникот на броевите се води во облик на 
книга. 

За организациите на здружен труд и другите 
субјекти на уписот определени со сојузен закон, ре-
гистарскиот суд и судот на уписот водат книга на 
контролникот на броевите на регистарските влошки, 
која има идентификацион,а ознака број 1.. 
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Ако со републички, односно со покраински про-
писи не е определено поинаку, регистарскиот суд и 
судот на уписот ги водат и следните книги на кон-
тролникот на броевите на регистарските влошки, и 
то-а: 

1) за земјоделските и други задруги — која има 
идентификациона ознака број 2; 

2) за самоуправните интересни заедници — која 
има идентификациона ознака број 3; 

3) за други субјекти на уписот — која има иден-
тификациона ознака број 4. 

Секој субјект на уписот кој се запишува во суд-
скиот регистар добива основен постојан број од соод-
ветната книга на контролникот на броевите на ре-
гистарките влошки, зависно ,од тоа во која група 
спаѓа субјектот на уписот, а идентификациониот 
број се запишува под бројот на регистарската вло-
шка. 

Член 112 
Збирка на исправи се води за секој субјект на 

уписот, кој има посебен број на регистарската вло-
шка. 

Збирката на исправите содржи: акт за основа-
њето односно договор или самоуправна спогодба за 
основањето на субјектот на уписот, ,решение од на -
длежниот орган дека се исполнети условите во по-
глед на техничката опременост и заштитата при ра-
ботата и другите пропишани услови, заверени пот-
писи на лицата овластени за застапување, ако не се 
вложени во регистарската ,влошка, самоуправна спо-
годба за уредување на односите на работната орга-
низација во основање и на при,времената основна 
организација, самоуправна спогодба за здружување, 
самоуправна спогодба за здружување на трудот 
на работниците во основната организација, 
статутот, измени и дополненија на тие исправи, ис-
прави што според самоуправната спогодба, статутот 
или друг самоуправен општ акт се сметаат како де-
ловна тајна или што надлежниот орган ги прогласил 
како деловна тајна. 

Исправите од -став 2 на овој член се одла,гаат во 
збирката на исправите посебно за секој субјект на 
уписот во соодветните обвивки означени со бројот 
на регистарската влошка под кој е запишан субјек-
тот на уписот. 

Исправите и деловите на исправите од збирка-
та на исправите што се однесуваат на податоците 
запиш,ани во судскиот регистар можат да се раз-
гледаат само ако за тоа постои оправдан интерес, по 
писмено одобрение од судијата надлежен за водење 
на судскиот регистар. 

Исправите и податоците што се сметаат како 
деловна тајна не можат да се разгледаат. 

2. Упис на податоците за субјектот и предметот на 
уписот во регистарските листови 

Член 113 
Во регистарските листови на регистарската вло-

шка на субјектот на уписот се запишуваат предме-
тот на уписот и податоците од значење за правниот 
промет, врз основа на решението на регистарскиот 
суд, кое ги содржи податоците од пријавата за упис. 

Член 114 
Ако уписот во судскиот регистар се врши врз 

основа на решение на регистарскиот суд, донесено 
по барање на надлежниот орган, односно по службе-
на должност на судот, во соодветниот регистарски 
лист на регистарската влошка на субјектот на упи-
сот се запишуваат податоци наведени во тоа реше-
ние. 

Член 115 
Ако поради здруж.ување организацијата на 

здружен труд, односно друг субјект ца уписот пре-

станува да постои, прво се запишува здружувањето 
— ка ј надлежниот регистарски суд, а потоа 
бришењето на субјектот на уписот — ка ј реги-
старскиот суд во кој е запишан субјектот на уписот 
кој престанува да постои, со назначување на бројот 
на регистарската влошка и називот на судот ка ј КОЈ 
е запишано неговото здружување. 

Член 116 
Ако седиштето на новата работна организација, 

организирана и конституирана во смисла на член 29 
од оваа уредба, се наоѓа на подрачјето на друг суд,' 
регистарскиот суд што го донел решението за уписот 
на промените во организирањето, е должен, покрај 
решението за уписот, да ги достави до тој друг суд, 
како нов регистарски суд, и регистарските листови, 
исправите и збирката на исправите за таа нова ра-
ботна организација. 

Регистарскиот суд, по приемот на известувањето 
на судот од став 1 на овој член, за уписот на работ-
ната организација во својот регистар и за бројот 
на регистарската влошка под кој е запишана ка ј 
тој суд, ќе состави службена белешка на обвивката 
на регистарската влошка за називот и седиштето на 
новиот регистарски суд, како и за бројот на новата 
регистарска влошка под кој е запишана работната 
организација. 

Ако здружувањето односно конституирањето на 
новиот субјект на уписот се врши ка ј друг регис-
тарски суд, а не ка ј судот ка ј кој е запишан суб-
јектот што престанува да постои, односно кој го 
менува статусот, регистарскиот суд што го запишува 
здружувањето односно конституирањето ја доста-
вува пријавата за упис на бришењето на тој субјект 
на уписот (член 73) до судот ка ј кој е запишан суб- -
јектот на уписот,, заради бришење на тој субјект 
од судскиот регистар к а ј тој суд. Кон пријавата 
судот прилага за,верена фото-копија е а решението 
за уписот на здружувањето, односно конституи-
рањето. 

Члец 117 
Ако поради промена на седиштето на субјектот 

на yroicoT се менува регистарскиот суд или судот 
на уписот, новиот регистарски суд, врз основа на 
пријавата за упис на промената на седиштето, од 
поранешниот регистарски суд ќе ја прибави регис-
тарската влошка и збирката ца исправите на суб-
јектот на уписот. По срамнување^ на пријавата и 
регистарските листови што ги примил од предлага-
чот со регистарските листови од активниот дел на 
регистарската влошка на поранешниот регистарски 
суд и по донесувањето на решението за упис во суд-
скиот регистар на субјектот на уписот, новиот ре-
гистарски суд примените регистарски листови ќе 
ги вложи во пасивниот дел на регистарската влош-
ка, а обвивката од регистарската влошка со пре-
г р а д и л е картони од активн,иот дел и со регистар-
ските листови и преградните картони од пасивниот 
дел ќе му ги врати на поранешниот регистарски суд. 

Истовремено, новиот регистарски суд едец при-
мерок од преписот на решението или заверена фо-
то-копија од решението ќе достави до поранешниот 
регистарски суд, кој врз обвивката на регистарската 
влошка ќе запише службена белешка дека тој суб-
јект на уписот го променил седиштето и дека е 
запишан ка ј нов регистарски суд и ќе го наведе 
бројот на регистарската влошка на тој суд. 

Член 118 
Бришењето на неоснован упис врз основа на 

правосилно решение на регистарскиот суд се запи-
шува во соодветен регистарски лист ка ј регистар-
скиот суд и ка ј судот на уписот, зависно од пода-
тоците што се бришат, со назначување на бројот и 
датумот на решението за бришењето на неоснова-
ниот. упис. 
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Член 119 
Адаптацијата за ништавноста на уписот по пра-

восилноста на пресудата се запишува во постојниот 
регистарски лист број 1 на субјектот на уписот, со 
назначување на називот и седиштето на судот и 
бројот и датумот ца пресудата. 

Член 120 
По приемот на поднесокот на субјектот на упи-

сот од член 98 став 2 на оваа уредба, регистарскиот 
суд и судот на уписот го евидентираат матичниот 
орој на един,ствениот регистар во постојниот регис-
тарски лист број 1. 

Член 121 
Ако против решението за уписот во судскиот 

регистар е изјавена жалба, ќе се состави за тоа служ-
бена белешка на регистарскиот лист број 1 на ре-
гистарската влошка на субјектот на уписот. 

Ако жалбата се одбие, а решението за уписот 
се потврди, врз регистарскиот лист број 1 ќе се кон-
статира тоа. 

Ако жалбата се усвои, а решението за уписот 
се укине, врз регистарскиот лист број 1 ќе се состави 
службена белешка за тоа,, 

3. Објавување на уписот и издавање на извод 
од судскиот регистар 

Член 122 
Податоците запишани во судскиот регистар што 

се однесуваат на организации на здружен труд што 
се занимаваат со стопански дејности се објавуваат 
во „Службен лист на СФРЈ", а податоците запи-
шани во судскиот регистар што се однесуваат на 
организации на здружен труд што се занимаваат со 
општествени дејности се објавуваат во службен 
лист определен со закон — на трошок на субјектот 
на уписот. 

Ако субјектот на уписот што се занимава со 
општествени дејности го промени седиштето од 
територијата на една република односно автономна 
покраина на територијата ца друга република од-
носно автономна покраина, регистарскиот суд на 
поранешното седиште ќе го објави бришењето на 
уписот, а регистарскиот суд на новото седиште ќе 
го објави уписот во службеното гласило определено 
со закон. 

Член 123 
Регистарскиот суд со решение му налага на 

субјектот на уписот во определен рок однапред да 
го положи во депозит на судот потребниот износ за 
објавувањето на огласот за упис во судскиот ре-
гистар. 

Ако субјектот на уписот во определениот рок 
не го положи определениот износ, регистарскиот суд 
по службена должност ќе и наложи на службата 
на општественото книговодство ка ј ,која субјектот 
на уписот има жиро-сметка да изврши наплата на 
тој износ во корист на сметката на депозитот н,а 
судот. 

Член 124 
По донесувањето на решение за конечниот упис 

и наплата на износот од член 123 на оваа уредба, 
регистарскиот суд го доставува до надлежната ор-
ганизација текстот за објавувањето на огласот за 
упис во соодветниот службен лист односно служ-
бено гласило: 

Текстот на огласот содржи: 
1) назив и седиште на регистарскиот суд; 
2) датум и број на решението за уписот; 
3) број на регистарската влошка во која е из-

вршен уписот; 

4) предмет на уписот; 
5) податоци од значење за правниот промет, спо-

ред тоа како се запишан,и во регистарските листови. 

Член 125 
Изводот од судскиот регистар ги содржи само 

податоците запишани во соодветните регистарски 
листови и се издава на пропишаниот образец или 
на заверена фото-копија на регистарските листови 
на субјектот на уписот. 

4. Посебна одредба 

Член 126 
Се овластува сојузниот секретар надлежен за 

работи на правосудството да го пропише обликот 
и содржината: на обрасците на пријавите за упис 
во судскиот регистар кои истовремено содржат об-
расци на изворникот на решението, на преписот на 
решението и регистарски листови, односно на еви-
денциониот лист; на обвивката на регистарската 
влошка; на преградните картони; на меѓукартоните 
на прегледот на уписот; на книгата на контролни-
кот на броевите на регистарските влошки и на 
штембилите што судот ги употребува feo постапката 
за упис, како и да го пропише видот на пријавата 
зависно од барањето и предметот на уписот, начинот 
на постапување за формирање и користење на ре-
гистарската влошка и на збирката на исправите. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 127 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казн,и за прекршок работоводниот орган на суб-
јектот на уписот: 

1) ако во пропишаниот рок не поднесе соглас-
ност од надлежниот орган на статутот или на оддел-
н,и негови одредби (член 20 став 5)' 

2) ако во пропишаниот рок не го поднесе ста-
тутот со исправите за неговото усвојување (член 21 
став 4); 

3) ако во пропишаниот рок не го достави матич-
ниот број на единствениот регистар (член 93 став 2); 

4) "ако во пропишаниот рок не ги достави изме-
ните и дополненијата на самоуправниот општ акт 
кои н,е се однесуваат на промената на податоците 
од значење за правниот промет (член 100), 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 128 
Ако промените во организирањето на органи-

зациите на здружен труд или во друг субјект на 
уписот се довршени пред влегувањето во сила на 
оваа уредба, пријавата за упис ќе се поднесе спо-
ред прописите што биле во сила во времето кога 
субјектот на уписот бил должен да ја поднесе при-
јавата за упис на тие промени. 

Член 129 
Уписите во судскиот регистар започнати по при-

ја-вите поднесени до денот на влегувањето во сила 
на оваа уредба ќе продолжат според прописите што 
се во сила до денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба. 

Член 130 
Ако работна организација или друг субјект на 

уписот е основан со актот за основањето или со 
самоуправната спогодба или договорот за основа-
њето, работоводниот орган е должен во рок од 15 
дена од денот на приемот на налогот на регистар-
скиот суд да поднесе пријава до ТОЈ суд за упис 
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на усогласувањето на податоците за основањето на 
субјектот на уписот со одредбата на член 107 став 2 
од оваа уредба, која се однесува на содржината на 
податоците на регистарските листови број 1 и 
број 1А. 

Член 131 
Организација на здружен труд, односно друго 

општествено правно лице кое при поднесувањето на 
пријавата за упис на промени не го означило матич-
ниот број на единствениот регистар во таа пријава 
е должно тој да го достави до регистарскиот суд и 
судот на уписот во рок од 60 дена од денот на вле-
гувањето во сила на оваа уредба. 

Член 132 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Уредбата за уписите на орга-
низациите на здружен труд и на други субјекти во 
судскиот регистар („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 21/77 и 68/78). 

Член 133 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 581 
21 септември 1983 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Милка Плагогац, с. р. 

781. 

Врз основа на член 126 од Уредбата за уписите 
на организациите на здружен труд и на другите оп-
штествени правни лица во судскиот регистар („Слу-
жбен лист на СФРЈ", бр. 67/83), сојузниот секре-
тар за правосудство и организација на сојузната 
управа пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБЛИКОТ И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ 
ЗА УПИС НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД И НА ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ПРАВНИ 

ЛИЦА ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР 4 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува начинот на под-

несување пријави за упис на организациите на здру-
жен труд и на другите општествени правни лица во 
сз^дскиот регистар и начинот на водење на судскиот 
регистар, на помошните книги и на збирката на ис-
правите. 

Со овој правилник се пропишув-аат: обликот и 
содржината на обрасците на пријавите за упис во 
судскиот регистар и видот на пријавата за упис на 
определени податоци во судскиот регистар; обликот 
и содржината на образецот на обвивката на регис-
тарската влошка, на обрасците Ца регистарските ли-
стови и на евиденциониот лист, на обрасците на пре-
гледот на уписот во регистарската влошка, преград-
ивте картони и меѓукартони, на образецот на кни-
гата на контролникот на броевите на регистарските 
влошки, на обрасците на решенијата за уписот во 
судскиот регистар, на образецот на изводот од суд-
скиот регистар, на образецот на огласот за објавува-
ње на запишаните податоци како и обликот и со-
држината на штембилите што се употребуваат во 
постапката за упис во судскиот регистар и начинот 
Ш пополнување на тие обрасци. 

II. ОБРАСЦИ НА ПРИЈАВИТЕ ЗА УПИС ВО СУД-
СКИОТ РЕГИСТАР 

Член 2 
Пријавите за упис во судскиот регистар се 

поднесуваат на обрасците, и тоа: 
1) Образец ПОЗТ бр. 1 — Пријава за упис на 

субјект на уписот во судскиот регистар — комплет 
(во натамошниот текст: ПОЗТ бр. 1); 

2) Образец ПООЗТ бр. 1А — Пријавата за упис на 
основна организација на здружен труд или на друг 
субјект во судскиот регистар — комплет (во ната-
мошниот текст: ПООЗТ бр. 1А); 

3) Образец ПСП бр. 2 — Пријава за упис на ста-
тусна промена на работна организација или на друг 
субјект — комплет (во натамошниот текст: ПСП бр. 
2); 

4) Образец ПБ бр. 3 — Пријава за упис на бри-
шење односно престанување на организацијата на 
здружен труд или на друг субјект (во судскиот ре-
гистар — комплет (во натамошниот текст: П Б бр. 3); 

5) Образец ПП бр. 4 — Пријава за упис на про-
мени на податоци од значење за правниот промет 
во организацијата на здружен труд или во друг суб-
јект — комплет (во натамошниот текст: ПП бр. 4); 

6) Образец ПЕ бр. 5 — Пријава за упис или еви-
дентирање на деловна единица во судскиот регистар 
— комплет (во натамошниот текст: ПЕ бр. 5); 

7) Образец ПА бр. 6 — Пријава за упис на ад-
нотација и нејзино бришење — комплет (во натамо-
шниот текст ПА бр. 6). 

Обрасците на комплетите на пријвите од став 
1 на овој член имаат по четири страни, а секоја 
страна има формат 205 X 290 mm. 

Текстот на тие обрасци се печати на бела без-
дрвна хартија за пишување 50 до 70 g. 

Обрасците од став 1 на овој член се отпечатени 
кон овој правилник и претставуваат негов составен 
дел. 

Член 3 

Кон образецот на комплетот на пријавата од 
член 2 став 1 точ. 1, 2, 3. 5 и 6 на овој правилник, се 
поднесуваат соодветни комплети на прилози кон 
пријавата што се составен дел на пријавата и во 
кои се запишуваат податоци од значење за прав-
ниот промет, и тоа: 

1) Образец Р Л / 1 бр. 7 — Прилог кон пријавата 
бр. 1: фирма односно назив и седиште на субјектот 
на уписот — комплет (во натамошниот теист: При-
лог кон пријавата бр. 1); 

2) Образец РЛ/1А бр. 8 — Прилог нон пријава-
та бр. 1А: назив, седиште и одговорност на основа-
чот — комплет (во натамошниот текст: Прилог кон 
пријавата бр. 1А); 

3) Образец РЛ/2 бр. 9 — Прилог кон пријавата 
бр. 2: дејност односно работи на субјектот на уписот 
комплет (во натамошниот текст: Прилог кон прија-
вата бр. 2); 

4) Образец РЛ/2А бр. 10 — Прилог кон пријава-
та бр. 2А: работи на надворешнотрговски промет на 
субјектот на уписот — комплет (во натамошниот 
текст: Прилог кон пријавата бр. 2А); 

5) Образец Р Л / 3 бр. 11 — Прилог кон пријавата 
бр. 3: овластување, вид и обем на одговорноста за 
обврските на субјектот на уписот во правниот про-
мет со трети лица — комплет (во натамошниот текст: 
Прилог кон пријавата бр. 3); 

6) Образец РЛ/ЗА бр. НА — Прилог кон прија-
вата бр. ЗА: вид и обем на одговорноста на субјек-
тот на уписот за обврските на други општествени 
правни лица — комплет (во натамошниот текст: 
Прилог кон пријавата бр. ЗА); 
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7) Образец РЛ/4 бр. 12 — Прилог кон пријавата 
бр. 4: имиња на лицата овластени за застапување и 
г р а т и с на нивните овластувања — комплет (во 
натамошниот текст: Прилог кош пријавата бр. 4); 

8) Образец РЛ/4А бр. 13 — Прилог кон пријава-
та бр. 4А: имиња на лицата овластени за застапу-
вање во надворешно-трговскиот промет и граници на 
нивните овластувања - комплет (во натамошниот 
текст: Прилог кон пријавата бр. 4А); 

9) Образец РЛ/5 бр. 14 — Прилог кон пријавата 
бр. 5: назив и седиште на основните организации 
на здружен труд или на другите субјекти — ком-
плет (во натамошниот текст: Прилог кон пријавата 
бр. 5); 

1С) Образец РЛ/5А бр. 15 — Прилог кон при-
јавата бр. 5А: назив и место на работењето на де-
ловните единици што се запишуваат во судскиот ре-
гистар — котлет (во натамошниот текст: Прилог кон 
пријавата бр. 5А); 

11) Образец РЛ/5Б бр. 16 — Прилог кон прија-
вата бр: 5Б: назив и место на работење на деловни-
те единици што се евидентираат —- комплет (во на-
тамошниот текст: Прилог кон при,јавата бр. 5Б); 

12) Образец РЈ1/5Ц бр. 17 — Прилог кон прија-
вата бр. 5Ц: фирма и седиште на здружените орга-
низации 'во сложена организација на здружен труд 
или во деловна заедница. — комплет (во натамош-
ниот текст: Прилог поен пријавата бр. 5Ц); 

13) Образец РЛН бр. 18 - Прилог кон пријава-
та бр. , продолжение на страната — комплет. 

Кои пријавата се пропаѓаат, по потреба, и сле-
дните обрасци: 

1) Образец ЗП бр. 35 — Заверени потписи на ли-
цата Овластени за застапување (во натамошниот 
текст: ЗП бр. 35); 

2) Образец ОУ бр. 36 - Оглас Зѓа објавување на 
упис во судскиот регистар (во натамошниот текст: 
ОУ бр. 36). 

Обрасците од ст. 1 и 2 на овој член се отпечате-
ни кон овој ира/вшшик и претставуваат негов соста-
вен дел. 

Член 4 
Обрасците на комплетните на прилозите кон при-

јавата од член 3 став 1 на овој правилник, освен об-
расците од тон. 2 и 12 на тој став, имаат формат 
205 X 290 mm, а обрасците од точ. 2 и 12 имаат фор-
мат 390 X 290 mm. 

Обрасците од член 3 стаѕв 2 на овој правилн,ик 
имаат формат 205 X 290 mm. 

Текстот на обрасците од ст. 1 и 2 на овој член 
се печати на бела бездрвна хартија за пишување 50 
до 70 g во црна боја, освен регистарските листов-и и 
евиденциониот лист, кои се печатат на бела без-
дрвна хартија за пишување 80 g. 

При печатењето на обрасците не може да се от-
стапи од обликот, содржината и квалитетот на хар-
тијата и бојата на печатот, што се пропишани со 
овој правилник. 

Член 5 
Пријавата за упис на основање на субјектот на 

уписот од чл. 12. 13 и 56 на Уредбата за уписите на 
организациите на здружен труд и на другите опште-
ствени правни лица во судскиот регистар во ната-
мошниот текст: Уредбата), се поднесува на Образе-
цот ПОЗТ бр. 1, со комплетот на прилозите кон при-
јавата бр. 1, 1А, 2, 3 и 4. 

Член 6 
Пријавата за упис на пренотација на конечна-

та одлука за организирање на привремена основна 
организација на здружен труд од член 14 став 1 на 

Уредбата се поднесува на Образецот ПООЗТ бр. 1А, 
со комплетот на прилозите кон пријавата бр. 1, 2, 3, 
ЗА и 4. 

Член 7 
Пријавата за упис на пренотација на одлука за 

организирање на основна организција на здружен 
труд (во натамошниот текст: основна организаци-
ја) од член 16 став 1, член 57 став 1 и член 58 став 1 
на Уредбата, се поднесува на Образецот ПООЗТ бр. 
1А, со комплетот на прилозите кон пријавата бр. 1 
и 2. 

Пријавата за упис на бришење на пренотација 
на одлука за организирање на основна организаци-
ја од член 19 став 1 на Уредбава, се поднесува на 
Образецот ПБ бр.4 3. 

Пријавата за упис на пренотација на одлука за 
издвојување на оснозна организација од член 63 
став 1 на Уредбата, се поднесува на Образецот 
ПООЗТ бр. 1А со комплетот на прилогот кон прија-
вата бр. 1. 

Член 8 
Пријавата за упис и бришење на аднотација од 

член 17 став 1, член 18 став 1, член 24 став 1, член 
62 став 1, член 64 ст. 1 и 2, член 90 ст. 1 и 3 и член 
92 став 2 на Уредбата, се понесува на Образецот 
ПА бр. 6. 

Пријавата за упис на аднотација односно про-
мена од член 28 став 2 и член 40 на Уредбата, се 
поднесува на Образецот ПА бр. 4 односно ПООЗТ 
бр. 1А, со комплетот на прилогот кон пријавата бр. 
1 односно бр. ЗА. 

Член 9 
Пријавата за упис на конституирање на суб-

јект на уписот од член 20 став 1, член 22 став 1 и 
член 56 став 1 на Уредбата, се поднесува на Обра-
зецот ПОЗТ бр. 1, со комплетот на прилозите кон 
пријавата бр. 1, 2, 3 и 4, со тоа што кон пријавата 
за упис на конституирање на работна организаци-
ја што во својот состав има основни организации 
се приложува и прилогот кон пријавата бр. 5. 

Ако истовремено со пријавата од став 1 на овој 
член се поднесува пријава за упис односно евиден-
тирање на деловна единица од член 25 став 1 и 
член 26 став 1 на Уредбата, кон пријавата се при-
лага и прилогот кон пријавата бр. 5А, односно 
бр. 5В. 

Член 10 
Пријавата за упис на конституирање на основ-

на организација од член 22 став 3, член 31 став 1, 
член 43, член 44 став 3, член 60 став 1, член бб став 
1, член 68 став 4, член 69 став 4 и член 72 став 1 
на Уредбата, се поднесува на Образецот ПООЗТ бр. 
1А со комплетот на прилозите кон пријавата бр. 
2, 3, ЗА и 4. 

Член 11 
Пријавата за упис на деловна единица од член 

25 ст. 1 и 4, чл. 45 и 49 и член 73 став 6 на Уредба-
та, ,се поднесува на Образецот ПЕ бр. 5, со компле-
тот на прилозите кон пријавата бр. 1, 2 и 4. 

Пријавата за упис на промена кај запишана 
деловна единица се поднесува на Образецот ПЕ бр. 
5, со комплетот на соодветниот прилог кон прија-
вата. зависно од податокот што се менува. 

Пријавата за евидентирање на деловна едини-
ца од член 26 став 1, член 49 и член 73 став 6 на 
Уредбата, се поднесува на Образецот ПЕ бр. 5. со 
комплетот на прилогот кон пријавата бр 5Б 

Пријавата за бришење на деловна единица од 
член 103 став 1 на Уредбата, се поднесува на Обра-
зецот ПЕ бр. 5. 
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Член 12 
Пријавата за упис на организирање и консти-

туирање на сложена организација на здружен труд 
(во натамошниот текст: сложена организација) од 
член 27 став 1 и член 35 на Уредбата и за упис на 
здружување во деловна заедница од член 39 став 
1 на Уредбата, се поднесува на Образецот ПОЗТ 
бр. 1, со комплетот на прилогот кон пријавата бр. 
1, 2, 3, 4 и 5Ц. 

Член 13 
Пријавата за упис на формирање и конституи-

рање на работна заедница од член 42 став 3 на 
Уредбата се поднесува на Образецот ПООЗТ бр. 1А, 
со комплетот на прилозите кон пријавата бр. 1, 2, 
3 и 4. 

Пријавата за упис на промена на податоци од 
значење за правниот промет ка ј работна заедница 
се поднесува на Образецот ПООЗТ бр. 1А, со ком-
плетот на прилогот кон пријавата зависно од пода-
токот што се менува. 

Член 14 ) 
Пријавата за упис на основање и конституира-

ње на заедница за осигурување на имот и лица од 
член 44 ст. 1 и 5 на Уредбата и на банкарска орга-
низација од член 47 став 1, член 50 став 2 и член 
52 на Уредбата, се поднесува на Образецот ПОЗТ 
бр. 1, со комплетот на прилозите кон пријавата бр. 
1, 1 А, 2, 3 и 4, со тоа што кон пријавата за упис 
на заедница на осигурување што во својот состав 
има посебни заедници за ризици (член 44 став 3 на 
Уредбата) се прилага и прилогот кон пријавата 
бр. 5. 

Член 15 
Пријавата за упис на организирање и консти-

туирање на работна организација што во својот со-
став има основни организации од член 30 став 1, 
член 68 став 3 и член 69 став 1 на Уредбата, се 
поднесува на Образецот ПСП бр. 2, со комплетот 
на прилозите кон пријавата бр. 1, 2, 3, ЗА, 4 и 5. 

Член 16 
Пријавата" за упис на организирање и консти-

туирање на работна организација што во својот со-
став нема основни организации од член 32 став 1, 
член 65 став 1, член 68 став 2, член 70 став 1 и 
член 75 став 1 на Уредбата, се поднесува на Обра-
зецот ПСП бр. 2, со комплетот на прилозите кон 
пријавата бр. 1, 2, 3 и 4. 

Член 17 
Пријавата за упис на бришење од судскиот ре-

гистар на организација на здружен труд или на 
друго општествено правно лице од член 15 став 1, 
член 34, член 38 став 1, чл. 41, 46, 51, член 62 став 3, член 
65 став 5, член бб став 5, член 67 став 4, член 68 
став 8, член 73 став 1, ,член 102, став 1 и член 104 
ст. 1 и 4 на Уредбата, се поднесува на Образецот 
ПБ бр. 3. 

Пријавата за упис на бришење од судскиот ре-
гистар на основна организација од член 61 на Уред-
бата се поднесува на Образецот ПООЗТ бр. 1А. 

Член 18 
Пријавата за упис на право на вршење работи 

на надворешнотрговскиот промет од член 53 став 1 
на Уредбата се поднесува на Образецот ПП бр. 4. 
а за основна организација — на Образецот ГХОЗТ 
бр 1 А. со комплетот на прилозите кон пријавата 
бр. 2А и 4А. 

Член 19 
Пријавата за упис на промена на податоци од 

значење за правниот промет ка ј субјектот на упи-
сот од член 28 став 2, член 36 став 1, член 46, член 
48 став 1, член 51, член 54 став 1, член 55, член 77 
став 1,член 78 став 1, член 79, член 80 став 1, чл. 81 
до 87 став 1, член 89 ст. 1 и 4, член 91 став 1, член 
93 и 96 став 1 и член 99 став 1 на Уредбата се 
поднесува на Образецот ПП бр. 4, а за основни ор-
ганизации — на Образецот ПООЗТ бр. 1А, со соо-
дветниот комплет на прилозите кон пријавата, 
и тоа: 

1) бр. 1 — за промена на. фирмата односно на-
зивот на седиштето и поблиската адреса односно 
на други факти определени со закон; 

2) бр. 1А — за промена на основачот, седиште-
то, видот и обемот на одговорноста на основачот, 
за дополнителното здружување во заедница за оси-
гурување на имот и лица односно за дополнително 
пристапување во банка; ^ ^ 

3) бр. 2 — за промена на дејноста односно ра-
ботите; 

4) бр. 2А — за промена на правото на вршење 
работи на надворешнотрговски промет; 

5) бр. 3 — за промена на овластувањата, видот 
и одговорноста на субјектот на уписот за обврските 
во правниот промет со трети лица; 

6) бр. ЗА — за промена на видот и обемот на 
одговорноста на субјектот на уписот за обврските 
на други општествени правни лица; 

7) бр. 4 — за промена на лицето овластено за 
застапување и границите на неговото овластување; 

8) бр. 4А — за промена на лицето овластено за 
застапување во надворешнотрговскиот промет и 
границите на неговото овластување; 

9) бр. 5Ц — за дополнително пристапување во 
сложена организација односно деловна заедница. 

Член 20 
Образецот РЛН бр. 18 — Прилог кон пријавата 

бр. ; продолжение на страната, служи за 
запишување на податоци во прилозите кон прија-
вата што не можат да се запишат во прилозите 
кон пријавата бр. 1, 2, 2А, 3, ЗА и 4А. 

Ако се користи продолжение, на страната на 
прилогот кон пријавата, на претходната страна на 
прилогот кон пријавата се запишува бројот на про-
должението, а во горниот десен агол на продолже-
нието на страната на прилогот кон пријавата се 
означува бројот на прилогот кон пријавата. 

За продолжение на прилозите кон пријавата бр. 
1А, 5, 5А, 5Б и 5Ц предлагачот ги користи тие об-
расци, со тоа што продолжението се врши со дода-
вање на следниот подброј односно реден број и го 
запишува наредниот подброј односно редниот број 
на претходната страна на прилогот кон пријавата 
во рубриката под називот: „следи нов прилог кон 
пријавата со подброј односно реден број". 

ТИ. ДЕЛОВИ НА КОМПЛЕТОТ НА ПРИЈАВАТА 

Член 21 
Секој комплет на пријавата од член 2 став 1 на 

овој правилник се состои од четири дела, и тоа: 
— ,Д. Пријава за судот"; 
— „2. Изворник на решението"; 
— „3. Препис на решението"; 
— „4. Копија на пријавата за странката". 
Содржината на делот на комплетот на прија-

вата: ,Д. Пријава за судот" е идентична на содр-
жината на делот на комплетот „4. Копија на при-
јавата за странката", а содржината на делот на 
комплетот на пријавата: ,.2. Изворник на решение-
то" е идентична на содржината на делот на ком-
плетот „3. Препис на решението". 
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Член 22 
Секој комплет на прилозите кон пријавата од 

член 3 став 1 на овој правилник, освен прилогот 
кон пријавата бр. 5Б, се состои од пет дела кои во 
врвот се залепени, и тоа: 

-г- ,Д. Прилог кон пријавата за судот"; 
— „2. Регистарски лист"; 
— „3. Прилог кон изворникот на решението"; 
— „4. Прилог кон преписот на решението"; 
— „5. Копија на прилогот кон пријавата за 

странката". 
Содржината на прилогот: ,Д. Прилог кои прија-

вата за судот" и е идентична на содржината на при-
логот „5. Копија на прилогот кон пријавата за стран-
ката"^ содржината на прилогот: „3 Прилог кон из-
ворникот на решението" е индетична на содржината 
на" прилогот „4. Прилог кон преписот на решението". 

Комплетот на прилогот кон пријавата бр. 5Б се 
состои од пет дела кои во врвот се залепени, и тоа: 

— ,Д. Прилог кон пријавата на судот"; 
— „2. Евиденционен лист"; 
— „3. Прилог кон извршниот на решението"; 
— „4. Прилог кон преписот на решението"; 
— „5. Копија на прилогот кон пријавата за 

странката". 
Содржината на прилогот: ,Д. Прилог кон при-

јавата за судот" е ^идентична на содржината на при-
логот „5. Копија на прилогот кон пријавата за стра-
нката", а содржината на прилогот: „3. Прилог кон 
изворникот на решението" е индетична на содржи-
ната на прилогот „4. Прилог кон преписот на реше-
нието". 

Член 23 
Делот од комплетот на пријавата: „3. Препис на 

решението" и деловите од комплетот на прилогот 
кон пријавата: „2. Регистарски лист", „2. Евиденци-
онен лист" и „4. Прилог кон преписот виа решени-
ето" се печатат и поединечно. 

Член 24 
Ако предлагачот или другиот учесник му ја 

упатува пријавата на регистарскиот суд на ја-
зикот на народот или на народноста што е во слу-
жбена употреба во судот, комплетот на пријавата 
го пополнува со машина за пишување истовремено 
Регистарскиот суд го пополнува само уводниот дел 
и изреката на решението, како и уводниот дел на 
прилогот кон (изворникот и преписот јна решението 
и регистарскиот лист. 

Ако предлагачот или другиот учесник му ја 
упатува пријавата на регистарскиот суд на јазикот 
на народот или на народноста што не е во служ-
бена употреба во судот, го пополнува само делот на 
пријавата под називот ,Д. Пријава за судот" и „4. 
Копија на пријавата за странката" и делот на при-
логот кон пријавата под називот . ,Д. Прилог кон 
пријавата за судот" и „5. Копија на прилогот кон 
пријавата за странката". Во тој случај регистарскиот 
суд оти пополнува другите делови на наведените об-
расци при донесувањето на решението за упис во 
судскиот регистар. 

Ако решението им се доставува на организации 
здружени во сложена организација односно во де-
ловна заедница кон пријавата за упис се прилага и 
потребниот број на обрасци „3. Препис на реше-
нието" и „4. Прилог кон преписот на решението". 

Извршените уписи во комплетните на прилозите 
кон пријавата не можат да се прецртуваат ниту да 
се бришат. 

IV. ОБРАСЦИ И ШТЕМБИЛИ ШТО ГИ УПОТРЕ-
БУВА СУДОТ 

Член 25 
Во постапката за упис во судскиот регистар 

судот гт1 употребува обрасците на решенијата кои се 
составен дел на комплетот на пријавата, и тоа: 

1) Образец ПОЗТ бр. l a — Решение за упис на 
субјектот на уписот во судскиот регистар; 

2) Образец ПООЗТ бр. 1Аа — Решение за упис 
на основна организација на здружен труд или на 
друг субјект во судскиот регистар; 

3) Образец ПСП бр. 2а — Решение за упис на 
статусна промена на работна организација или на 
друг субјект; 

4) Образец ПБ бр. За — Решение за упис на 
бришење, односно престанување на организација на 
здружен труд или на друг субјект во судскиот регис-
тар; 

5) Образец ПП бр. 4а — Решение за упис на 
промени на податоци од значење за правниот про-
мет во организација на здружен труд или во друг 
субјект; 

6) Образец ПЕ бр. 5а — Решение за упис или 
евидентирање на деловна единица во судскиот ре-
гистар ; 

7) Образец ПД бр. 6а — Решение за упис на 
аднотација и нејзино бришење;. 

8) Образец PJI /1 бр. 7а — Прилог кон решението 
бр. 1: фирма односно назив и седиште на субје-
ктот на уписот; 

9) Образец PJI/1A бо. 8а — Прилог кон решени-
ето бр. 1А: назив, седиште и одговорност на основа-
чот; 

10) Образец PJI/2 бр. 9а — Прилог кон реше-
нието бр. 2 дејност, одно-сно работи на субјектот на 
уписот; 

11) Образец Р Л /2 А бр. 10а — Прилог кон реше-
нието бр 2А: работи на надворешнотрговски промет 
на субјектот на уписот; 

12) Образец Р Л / 3 бр. 11a — Прилог кон реше-
нието бр. 3: овластувања, вид и обем на одговор-
носта на субјектот на уписот за обврските во прав-
ниот промет со трети лица; 

13) Образец РЛ/ЗА бр. 11Аа — Прилог кон ре-
шението бр. ЗА: вид и обем на одговорноста ча суб-
јектот на уписот за обврски на други општествени 
правни лица; 

14) Образец РЛ/4 бр. 12а — Прилог кон решени-
ето бр. 4: имиња на лицата овластени за застапу-
вање и граници на нивните овластувања; 

15) Образец РЛ/4А бр. 13а - Прилог кон ре-
шението бр. 4А: имиња на лицата овластени за за-
стапување во надворешнотртовскиот промет и гра-
ници на нивните овластувања; 

16) Образец РЛ/5 бр. 14а - Прилог кон решени-
ето бр. 5: назив и седиште на основните организа-
ции на здружен труд или на други субјекти; 

17) Образец РЛ/5А бр. 15а - Прилог кон реше-
нието бр. 5А: назив и место на работењето ќа де-
ловните единици што се запишуваат во судскиот 
регистар; 

18) Образец Р Л / 5Б бр. 16а - Прилог кон реше-
нието бр. 5Б: назив и место на работењето на делов-
ните единици што се евидентираат; 

19) Образец Р Л / 5Ц бр. 17а — Прилог кон реше-
нието бр 5Ц: фирма и седиште на здружените ор-
ганизации во сложена организација или во деловна 
заедница; 

20) Образец РЛН бр. 18а - Прилог кон реше-
нието бр. , продолжение на страната. 

Член 26 
За регистарските листови судот ги употребува 

обрасците кои се составен дел на комплетот на при-
логот кон пријавата, и тоа: 

1) Oбразец РЛ/1 бр. 76 — Регистарски лист бр. 
1 филма односно назив и седиште на субјектот на 
уписот; , 
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2) Образец РЛ/1А бр. 86 — Регистарски лист 
бр. 1А: назив, седиште и одговорност на основачот; 

3) Образец Р Л /2 бр. 96 — Регистарски лист бр. 
2: дејност, односно работи на субјектот на. уписот; 

4) Образец РЛ/2А бр. 106 — Регистарски лист 
бр. 2А: работи на надворешногрговски промет на 
субјектот на уписот; 

5) Образец РЛ/3 бр. 116 — Регистарски лист бр. 
3: овластувања, вид и обем на одговорноста на субје-
ктот на уписот за обврските во правниот промет со 
трети лица; 

6) Образец РЛ/ЗА бр. 11 Аб - Регистарски лист 
бр. ЗА: вид и обем на одговорноста на субјектот на 
уписот за обврските на други општествени правни 
лица; 

7) Образец Р Л/4 бр. 126 — Регистарски лист бр. 
4: имиња на лицата овластени за застапување и 
граници на нивните овластувања; 

8) Образец РЛ/4А бр. 136 — Регистарски лист 
бр. 4А: имиња на лицата овластени за застапување 
во надворешнотрговскиот промет и граници на нив-
ните овластувања; 

9) Образец Р Л/5 бр. 146 - Регистарски лист бр. 
5: назив и седиште на основните организации на 
здружен труд или на други субјекти; 

10) Образец РЛ/5А бр. 156 — Регистарски лист 
бр. 5А: назив и место на работењето на деловните 
единици што се запишуваат во судскиот регистар; 

11) Образец РЛ/5Б бр. 166 — Евиденционен лист 
бр. 5Б: назив и место на работењето "на деловните 
единици што се евидентираат; 

12) Образец РЛ/5Ц бр. 176 — Регистарски лист 
бр. 5Ц: фирма и седиште на здружените организа-
ции во сложена организација или во деловна заед-
ница; 

13) Образец РЛН бр. 186 — Регистарски лист бр. 
предолжение на страната. 

Член 27 
Во постапката за.упис во судскиот регистар су-

дот ги употребува следните штембили: 
1) штембил бр. 1 — Упис на аднотација за по-

ведување спор и бришење на таа аднотација; 
2) штембил бр. 2 — Решение за упис на брише-

ње на пренотација на одлука за организирање — 
издвојување на основна организација на здружен 
труд: 

3) штембил бр. 3 — Аднотација за здружување 
во сложена организација на здружен труд или во 
деловна заедница; 

4) штембил бр. 4 — Аднотација за отворање по-
стапка' за санација и бришење на таа аднотација; 

5) штембил бр. 5 - Решение за аднотација на 
заклучување на присилно порамнување; 

6) штембил бр. 6 — Аднотација за спроведување 
постапка за редовна ликвидација односно за отво-
рање постапка за стечај; 

7) штембил бр. 7 — Упис на престанување на 
субјектот на уписот поради статусна промена; 

8) штембил бр. 8 — Упис на бришење на субјек-
тот на уписот; 

9) штембил бр 9 — Службена белешка за изја-
вена жалба; 

10) гарнитура на штембилите означени со брое-
вите 1 до 9 и О, што служат за ставање број на ре-
гистарската влошка врз обвивката на регистарската 
влошка и на подброеви, односно редни броеви на 
преградните картони и меѓукартони и соодветните 
регистарски листови. 

Штембилите од став 1 на овој члец ги имаат 
следните димензии: 

1) штембилот бр. 1 — 120 X 60 mm; 
2) штембилите бр. 2, 3, 4, 6, 8 и 9 — 90 X 50 mm; 
3) штембилите бр. 5 и 7 — 120 X 80 mm. 
Содржината на штембилите од став 1 на овој 

член е отпечатена кон овој правилник и претставу-
ва н,егов составен дел. 

Член 28 
Сите уписи судот ги врши во пропишаните об-

расци на регистарските листови" со машина за пи-
шување односно со ставање штембил. 

Член 29 
За обвивката на регистарската влошка, на прег-

радниот картон, и на преградниот меѓукартон судот 
ги употребува следните обрасци: 

1) Образец РВЛ бр. 19 — Обвивка на регистар-
ската влошка; 

2) Образец ПК бр. 20 — Преграден картоц на 
регистарската влошка на субјектот на уписот со по-
пис на основните организации на здружен труд или 
на други субјекти (активен; дел); 

3) Образец ПК бр. 21 — Преглед на уписот во 
регистарската влошка на субјектот на уписот (ак-
тивен дел); 

4) Образец ПК бр. 22 — Преграден картон на 
регистарската влошка на субјектот на уписот со по-
пис на основните организации на здружен труд или 
на други субјекти (пасивен дел); 

5) Образец ПК бр. 23 — Преграден; картон на 
регистарската влошка на субјектот на уписот (па-
сивен дел); 

6) Образец ПКЕ бр. 24 — Преграден картон на 
делот на регистарската^ л ошка со попис на делов-
ните единици (активен дел); 

7) Образец ПКЕ бр. 25 — Преглед на уписот во 
делот на регистарската влошка за деловната едини-
ца (активен дел); 

8) Образец ПКЕ бр. 26 — Преграден картон на 
делот на регистарската влошка со попис на делов-
ните единици (пасивен дел); 

9) Образец ПКЕ бр. 27 - Преграден картон на 
делот на регистарската влошка за деловната еди-
ница (пасивен дел); 

10) Образец ПМК бр. 28 — Преграден меѓукар-
тон на регистарската влошка за субјектот на уписот 
(пасивен дел); 

11) Образец ПМЕ бр. 29 — Преграден меѓукартон 
на делот на регистарската влошка за деловната еди-
ница (пасивен дел); 

12) Образец ПКП бр. 30 — Продолжение на пре-
гледот на уписот во регистарската влошка за суб-
јектот на уписот (активен дел); 

13) Образец ПКП бр. 31 — Продолжение на пре-
гледот на уписот во делот на регистарската влошка 
за деловната единица (активен дел). 

Обрасците од став 1 на овој член се отпечатени 
кон овој правилник и претставуваат негов составен 
дел. 

Член 30 
Образецот на обвивката на регистарската влош-

ка има формат 235 X 315 mm и е изработен, од преш-
пан-картон со двоен пластичен механизам. 

Обрасците на п р е г р а д е т е картони и на прегле-
дот на уписот имаат формат 225 X 290 mm, а обрас-
ците на преградните меѓукартони имаат формат 
205 х 300 mm и се печатат на бела бездрвна харти-
ја 120 g. 
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Текстот на преградниот картон ПК бр. 20 и тек-
стот на прегледот на уписот ПК бр. 21 се печатат во 
црвена боја. Текстот на преградните картони ПК бр. 
22 и ПК бр. 23 и текстот на преградниот меѓукартон 
ПМК бр. 28 се печатат во сина боја. Текстот на 
преградиш^ картон ПКЕ бр. 24 и текстот н,а прегле-
дот на уписот ПКЕ бр. 25 се печатат во зелена боја. 
Текстот на преградните картони ПКЕ бр. 26 и ПКЕ 
бр. 27 и текстот на преградниот меѓукартон ПМЕ бр. 
29 се печатат во костен,лива боја. 

Образецот ПКП бр. 30 има формат 205 X 290 mm 
и се печати на бела бездрвна хартија за пишување 
80 g во црвена боја. 

Образецот ПКП бр. 31 има формат 205 X 290 mm 
и се печати на бела бездрвна хартија за пишување 
80 g во зелена боја. 

Член 31 
Извод од судскиот регистар се издава на Обра-

зецот ИР бр. 33 — Извод од судскиот регистар и на 
Образецот ИРП бр. 34 — Извод од судскиот регистар 
— прдолжение на страната, кои се отпечатени кон 
овој правилник и претставуваат негов составен дел. 

Наместо извод од судскиот регистар на обрасци-
те од став 1 на овој член можат да се издадат заве-
рени фото-копии на регистарските листови. 

Обрасците од став 1 на овој член; имаат формат 
2С5 X 290 mm и се печатат на бела бездрвна харти-
ја за пишување 50 до 70 g во црна боја. 

Член 32 
Судот води книга на контролникот на броевите 

на регистарските влошки на Образецот КРВЛ бр. 
32 и таа има 100 страни. Книгата е укоричена во 
тврди картонски корици во полуплатно, а листовите 
на таа книга имаат формат 205 X 290 mm. 

Текстот на образецот се печати на бела бездрв-
на хартија 100 g во црн,а боја. 

Образецот од став 1 на овој член е отпечатен 
кон овој правилник и претставува негов составен 
дел. 

V. ПОСТАПУВАЊЕ НА СУДОТ ВО ВОДЕЊЕТО 
НА СУДСКИОТ РЕГИСТАР 

Член 33 
Секој субјект на уписот, освец основната орга-

низација, работната организација и друг субјект 
кој е во состав на друго општествено правно лице, 
при уписот во судскиот регистар добива број на ре-
гистарската влошка односно соодветен реден број 
од соодветната книга на контролникот на броевите 
на регистарските влошки. 

Редните броеви во секоја книга на броевите на 
регистарските влошки се основни постојани броеви 
на регистарските влошки и за подрачјето на еден 
суд почнуваат од број 1 за секоја група на субјекти, 
без оглед на тоа дали е во прашање регистарски 
суд или суд на уписот, со тоа што пред основниот 
постојан број на регистарската влошка задолжител-
но се става идентификациската ознака од член 111 
ст. 3 и 4 на Уредбата. 

Од основниот број на регистарската влошка се 
изведуваат -подброевите на субјектите кои се нао-
ѓаат во состав на друго општествено правно лице, 
така што првата група на броеви се користи за ос-
новниот постојан број на регистарската влошка, вто-
рата — за подброј на субјектот кој се наоѓа во со-
став на тоа лице, третата содржи идентификациска 
ознака на деловните единици, а четвртата се кори-
сти за подброеви на деловните единици. Секоја гру-
па на броеви почнува од подбројот односн,о од ред-
ниот број 1. 

Подброевите на субјектите кои се во состав на 
друго општествено правно лице се добиваат од ре-
гистарскиот лист бр. 5, а подброевите на деловните 
единици — од регистарскиот лист бр. 5А односно од 
евиденциониот лист бр. 5Б. 

И д е н т и ф и к а ц и ј а т а ознака за деловните едини-
ци што се запишуваат во судскиот регистар се оз-
начува со бројот 1, а за деловните единици што се 
евидентираат во судскиот регистар — со бројот 2, 
Тие ознаки веќе се запишани во обрасците на ком-
плетот на прилогот кон пријавата бр. 5А и бр. 5Б. 

Член 34 
За решението со кое се усвојува барање за уште 

во судскиот регистар судот ги употребува пропиша-
ните обрасци содржани во комплетот на секоја при-
јава под називот: „2. Изворник на решението" и „3. 
Препис на решението". 

Составен дел на решението од став 1 на овој 
член се прилозите коч изворникот на решението и 
прилозите кон преписот на решението, што се содр-
жани во комплетот на прилозите кон пријавата под 
називот „3. Прилог кон изворникот на решението" и 
„4. Прилог кон преписот на решението". 

Регистарскиот лист односно евиденциониот лист 
од комплетот на прилозите кон пријавата под на-
зивот: „2. Регистарски лист" и „2. Евиденционен ли-
ст" се вложуваат по пополнувањето во соодветната 
регистарска влошка на субјектот на уписот. 

Прилозите кон изворникот на решението, пре-
писот на решението и регистарскиот лист односно 
евиденциониот лист се пополнуваат со м а т и ц а за 
пишување истовремено. 

Во прилозите кон изворникот и преписот на ре-
шението, регистарскиот лист односно евиденциониот 
лист, регистарскиот суд ги запишува истовремено со 
машина за пишување во рубриката „датум на упи-
сот" — датумот кога решението е донесено; во руб-
риката „датум на претходниот упис" — датумот што 
му претходел на тој упис; во рубриката „број на 
претходниот упис" — редниот број на уписот што му 
претходел на тој упис а во рубриката „број на упи-
сот" — редниот број на тековн,иот упис. 

Член 35 
Регистарскиот суд му доставува на судот на упи-

сот, кога тоа е предвидено со Законот за постапката 
за упис во судскиот регистар, комплет на пријавата 
со прилозите кон изворникот и препис на решение-
то, со регистарските листови односно со евиденцио-
ниот лист и исправите и доказите. 

Судот на уписот, по приемот на исправите од 
став 1 на овој член, од соодветната книга на кон-
тролникот на броевите на регистарските влошки го 
определува бројот на регистарската влошка за суб-
јектот на уписот, водејќи сметка за тоа за сите суб-
јекти кои се во составот на исто општествено прав-
но лице да се определува едец основен постојан број 
на регистарската влошка, а ги задржува подброеви-
те што ги определил регистарскиот суд. Бројот на 
регистарската влошка судот на уписот го запишува 
во соодветните рубрики на примените обрасци од 
став 1 на овој член и веднаш за тој број ги известу-
ва регистарскиот суд и предлагачот. 

По приемот на известувањето, регистарскиот суд 
го запишува во соодветната регистарска влошка и 
во соодветните регистарски листови, бројот на ре-
гистарската влошка на судот на уписот. 

Член 36 
Вложување на регистарските листови односно 

на евиденциониот лист се врши според основниот 
постојан број на регистарската влошка. 
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При вложувањето на регистарските листови од-
носно на евиденциониот лист, а по распоредувањето 
по основните постојани броеви на регистарските 
влошки, се врши распоредување по подброевите на 
субјектите кои се наоѓаат во состав на друго опште-
ствено правно лице односно по подброевите на де-
ловните единици. 

При вложувањето на регистарските листови во 
рамките на една регистарска влошка, а по распоре-
дувањето по подброевите на субјектите на уписот, 
регистарските листови се распоредуваат според 
идентификациските броеви што се наоѓаат во гор-
ниот десен агол на секој регистарски лист односно 
свиденционен лист. 

Член 37 
Кога судот запишува промена на податоците 

што се запишани во со-одветните регистарски листо-
ви, овластениот работник на судот ги извлекува од 
активниот дел на регистарската влошка претходни-
те регистарски листови што се заменуваат и ги вло-
жува на соодветно место во пасивниот дел на реги-
старската влошка, а новите регистарски листови ги 
вложува на нивните места во активниот дел на ре-
гистарската влошка и тоа го потврдува со својот 
потпис во соодветната рубрика на прегледот на упи-
сот во регистарската влошка. 

Член 38 
Обвивката на регистарската влошка служи за 

заштита на регистарските листови односно на еви-
денционите листови што се вложени во неа и за 
прицврстување на преградните картони, на прегле-
дот на уписот во регистарската влошка и на прег-
р а д и л е меѓукартони. 

На обвивката на регистарската влошка се ста-
ваат бројот па регистарската влошка со соодветните 
подброеви на субјектите кои се во состав на субјек-
тот на уписот и со подброевите на деловните едини-
ци — со втиснување на штембилите на броевите од 
гариитурата на броеви, како и фирмата и седиштето 
на субјектот на уписот. 

Секоја обвивка на регистарската влошка има 
носач во кој се вложува организационата лента. 

Организационата лента служи за запишување 
на броевите на регистарската влошка на субјектот 
на уписот и подброевите на субјектите кои се нао-
ѓаат во состав на субјектот на уписот. 

Во горниот дел на организационата лента, во пр-
вата група од пет полиња се запишува идентифика-
ц и ј а т а ознака од контролникот на броевите на 
регистарската влошка и бројот на регистарската 
влошка на субјектот на уписот, во втората група од 
три полиња се запишува последниот подброј на 
субјектот кој се наоѓа во состав на субјектот на 
уписот, а во третата група од едно поле се запишува 
идентификацијата ознака на деловните единици 
што се запишуваат во судскиот регистар (број 1), а 
во четвртата група од три полиња се запишува по-
следниот подброј на деловната единица. 

Следниот дел на организационата лента служи 
за запишување на фирмата и седиштето на субјек-
тот на уписот, а долниот дел — за поставување „ја-
вач" за визуелно следење на одделни фази на рабо-
тата или постапките, зависно од потребата на судот. 

Член 39 
Во рамките на една регистарска влошка можат' 

да се користат ловеле обвивки на регистарските 
влошки, зависно од бројот на субјектите на уписот 
односно бројот на деловните еди.ници во составот на 
субјектот на уписот. 

Една обвивка на регистарската влошка служи за 
вложување на регистарските листови на субјектот 
на уписот и најмногу за десет субјекти кои се нао-
ѓаат во составот на субјектот t-TI УПИСОТ ИЛИ на де-
ловните единици во неговиот состав, што се за-

пишуваат во судскиот регистар. За секои 
наредни десет субјекти кои се наоѓаат во составот 
на истиот субјект на уписот, се користи нова обвивка 
на регистарската влошка по истиот број на регистар-
ската влашка. 

Ако во составот на субјектот на уписот постојат 
деловни единици, што се запишуваат во судскиот ре-
гистар, за секои десет деловни единици се користи 
посебна обвизка на регистарската влошка која ,се 
обележува со бројот на регистарската влошка на 
субјектот на уписот во чиј состав се наоѓаат делов-
ните единици. За секои наредни десет деловни еди-
ници се користи нова обвивка на регистарската вло-
шка под истиот број на регистарската влошка на 
субјектот на уписот, но со нови подброеви на делов-
ните единици. 

Секоја обвивка на регистарската влошка на суб-
јектот на уписот кој во својот состав има други суб-
јекти, содржи на почетокот преграден картон на ре-
гистарската влошка на субјектот на уписот со попис 
на основните организации на здружен труд или на 
другите субјекти (активен дел) — Образец ПК бр. 20 
и преграден картон на регистарската влошка на суб-
јектот на уписот со попис на основните организации 
на здружен труд или ца другите субјекти (пасивен 
дел) — Образец ПК бр. 22. 

На начинот предвиден со овој член се формира 
и обвивката на регистарската влошка за деловните 
единици што се запишуваат во судскиот регистар, со 
тоа што се користи преградниот картон на делот на 
регистарската влошка со пописот на деловните еди-
ници (активен дел) — Образец ПКЕ бр. 24. и прег-
радкиот картон на делот на регистарската влошка со 
пописот на деловните единици (пасивен дел) — Об-
разец ИКЕ ,бр. 26. 

Член 40 
Ако во пасивниот дел на регистарската влошка 

не е можно повеќе да се вложуваат регистарските 
листови што престанале да важат, поранешните ре-
гистарски листови се вложуваат по хронолошки ред 
во посебна обвивка на регистарската влошка под ис-
тиот број на регистарската влошка со видна ознака 
дека е во прашање само пасивен дел на регистарска-
та влошка. 

Во посебната обвивка на пасивниот дел на ре-
гистарската влошка се става соодветен број на прег-
радил картони и преградни меѓукартони за пасив-
ниот дел, зависно од бројот на субјекти на уписот 
на кои се однесуваат тие регистарски листови. 

Член 41 
Во обвивката на регистарската влошка се вло-

жуваат соодветните регистарски листови според под-
броевите на субјектите кои се во составот на субјек-
тот на уписот и според идентификациските броеви 
на регистарските листови, кои се отпечатени во гор-
ниот десен агол. 

Член 42 
Во преградниот картон на регистарската влошка 

на субјектот на уписот со пописот на основните ор-
ганизации или на другите субјекти (активен дел) — 
Образец ПК бр. 20 се запишуваат: основниот број на 
регистарската влошка со подброевите и називот и 
седиштето на основните организации на здружен 
труд, а во него можат да се запишат називите на де-
сет основни организации. На образецот на тој картон 
се отпечатени броевите од 1 до 9 и О за да се внесу-
ваат, по потреба, соодветните бројки на десетици со 
штембил од гарнитурата на броеви од 1 до 9 и 0. 
Преградниот картон се изрежува од страна по отпе-
чатената линија така што на изрежаното јазиче да 
остане само кратенката „ОЗТ". 

Член 43 
Во заглавјето на прегледот на уписот во регис-

тарската влошка на субјектот на уписот (активен 
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дел) — Образец ПК бр. 21 се запишува фирмата од-
носно називот и седиштето на субјектот на уписот и 
бројот на регистарската влошка. Тој преглед на упи-
сот служи за водење евиденција за вложувањата на 
важечките регистарски листови во активниот дел -
односно за вложуваната на заменетите регистарски 
листови во пасивниот дел и за запишување на дру-
гите податоци во одделни рубрики. Ако се врши за-
мена на регистарскиот лист поради донесување на 
ново решение, во колоната 6 се запишува датумот на 
новото решение, а потоа во колоната 1 — бројот на 
регистарскиот лист што е заменет, во колоната 3 — 
ознаката и редниот број на уписникот под кој е до-
несено решението, а во колоната 4 — датумот на но-
вото решение. Во колоните 5 и 7 овластениот работ-
ник на судот го става својот потпис. 

Во образецот од став 1 на овој член се отпечате-
ни од десната страна броевите од 1 до 9 и О за да се 
внесуваат по потреба соодветните броеви на десети-
ците со штембил од гарнитурата на броеви. Тој об-
разег се изрежува од десната страна по отпечатената 
линија така што на изрежаното јазиче да остане 
подбројот на соодветната основна организација или 
на другиот субјект на кој се однесува прегледот на 
уписот и подброевите до тој број. 

Ако прегледот на уписот се пополни, не се зема 
нов образец од ист вид, туку се употребува продол-
жението на прегледот на промените во регистарска-
та влошка на субјектот на уписот (активен дел) — 
Образец ПКН бр. 30. 

Член 44 
Преградни картони на субјектот на уписот што 

се употребуваат во пасивниот дел на регистарската 
влошка се: 

1) Преграден картон на регистарската влошка 
на субјектот на уписот со попис на основните орга-
низации на здружен труд или на другите субјекти 
на уписот (пасивен дел) — Образец ПК бр. 22. За 
употреба на тој преграден картон важат одредбите 
на член 42 од овој правилник; 

2) Преграден картон на регистарската влошка на 
субјектот на уписот (пасивен дел) — Образец ПК бр. 
23. 

Во заглавјето на преградите картони од став 1 
на овој член се запишува бројот на регистарската 
влошка и фирмата односно називот и седиштето на 
субјектот на уписот. Во Образецот ПК бр. 23 се отпе-
чатени од десната страна броевите од 1 до 9 и 0 за 
да се внесуваат, по потреба, соодветните броеви на 
десетици со штембил од гарнитурата на броеви. 

Образецот ПК бр. 23 се изрежува од десната 
страна по отпечатената линија, така што на изрежа-
ното јазиче да остане подбројот на соодветната ос-
новна организација на кој се однесува тој преглед 
на уписот и.подброевите до тој број. 

Член 45 
Преградиш^ картони односно прегледот на упи-

сот во делот на регистарската влошка на деловните 
единици (обрасци ПКЕ бр. 25, 26 и 27) имаат иста на-
мена како и соодветните преградни картони на суб-
јектот на уписот и за нив важат одредбите на чл. 43 
и 44 од овој правилник, со таа што за продолжение 
на тој преграден картон се употребува продолжени-
ето на прегледот на уписот во делот на регистарска-
та влошка за деловната единица (активен дел) — 
Образец ПКН бр. 31. 

Член 46 
Преградниот меѓукартон во пасивниот дел на ре-

гистарската влошка служи за одвојување на оддел-
ни регистарски листови според идентификациските 
броеви внатре во прегледот на промените во регис-
тарската влошка и по субјектите на уписот или де-
ловните единици. 

Преградни меѓукартони се: -
1) Преграден меѓукартон на регистарската влош-

ка за субје,ктот на уписот (пасивен дел) — Образец 
ПМК бр. 28. Тој меѓукартон на горниот раб ги има 
отпечатено броевите 1, 2, 3, 4, 2А и 4А, кои ги озна-
чуваат идентификациските броеви на регистарските 
листови што се вложуваат по нив кога ќе се проме-
нат податоците што се содржани во нив. Меѓукарто-
нот се изрежува по отпечатената линија така што на 
изрежаното јазиче да остане соодветниот идентифи-
кациски број на регистарскиот лист; 

2) Преграден меѓукартон на регистарската влош-
ка за деловната единица (пасивен дел) — Образец 
МПЕ бр 29. За тој меѓукартон важи одредбата на 
точка 1 од овој став. 

Член 47 
Исправите од член 112 став 2 на Уредбата, што 

се прилагаат кон одделни пријави за упис, се издво-
јуваат од предметот по донесувањето на решението 
за упис и се вложуваат во збирката на исправи. 

Ако барањето за упис е отфрлено или одбиено, 
исправите не се издвојуваат од предметот. 

Исправите се вложуваат посебно за секој суб-
јект на уписот, а ако во составот на субјектот на 
уписот има и други субјекти, исправите се вложу-
ваат според подброевите на регистарската влошка. 

Издвоените исправи се вложуваат во мапа или 
во погодни кутии, кои имаат иста ознака како и ре-
гистарската влошка во која е запишан субјект на 
уписот. 

На издвоената исправа се става ознаката на ре-
гистарската влошка и бројот на предметот кон кој 
била приложена. 

Член 48 
Ако е изјавена жалба или поднесено барање за 

заштита на законитоста против решението за упис, 
регистарскиот суд му го доставува на второстепени-
от суд, заедно со предметот, делот од збирката на 
исправи кој се однесува на оспорениот упис. 

По донесувањето на одлука за изјавената жалба 
односно подигнатото барање за заштита на закони-
тоста, исправите што биле издвоени повторно се 
вложуваат во збирката на исправи. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 49 
Во постапката за упис во судскиот регистар, до-

сегашните обрасци на пријавите и прилозите кон 
пријавата можат да се употребуваат до 1 март 1984 
година. 

Член 50 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за обли-
кот и содржината на обрасците за упис на органи-
зациите на здружениот труд и на другите субјекти 
во судскиот регистар („Службен лист на СФРЈ", бр. 
21/77). 

Член 51 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 385/1 
15 јули 1983 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за правосудство и 

организации а 
на сојузната управа, 

Борислав Краина, с.р. 



Образец ПОЗТ бр. 1. — Пријава за упис на субјектот на уписот во судскиот регистар, и тоа:^) 







Образец ПОЗТ бр. la. — Решение за упис на субјектот на уписот во судскиот регистар 

Петок, 23 декември 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 - Страна 1765 











Образец ПОЗТ бр. 1 — Приј.ава за упис на субјектот на уписот во судскиот регистар 











Образец ПООЗТ бр. 1А. — Решение за упис на основна организација на здружен труд или на друг суб-
јект во судскиот регистар 







Страна 1778 — Број 67 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 23 декември 1983 

Образец ПООЗТ бр. 1А. — Решение за упис на основна организација на здружен труд или на друг 
субјект во судскиот регистар 





Образец ПООЗТ бр. 1А. — Пријава за упис на основна организација на здружен труд или на друг суб-
јект во судскиот регистар 







Образец ПОП бр. 2 - Пријава за упис на статусна промена на работна организација или на друг суб-
јект 







Образец ПОП бр. 2а — Решение за упис на статусна промена на работна организација или на друг суб-
јект 







Образец ПСП бр. 2а — Решение за упис н-а статус — 
на промена на работна организација или на друг 

субјект 3. Препис на решението 







Образец ПСП бр 2 - Пријава за упис на статусна промена на работна организација или на друг суб-
јект 













Страна 1793 - Број 67 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 23 деке,мври 1983 

Образец ПБ бр. За - Решение за упис на бришење односно престанување на организација на здружен 
труд или на друг субјект во судскиот регистар 





Образец ПБ бр. За — Решение за упис на бришење односно престанување на организација на здружен 
труд или на Друг субјект во судскиот регистар 

Страна 1800 - Број 67 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 23 декември 1983 





Образец ПБ бр. 3 - Пријава за УПИС на бришеле односно престанување на организацијата на здружен 
труд или на друг субјект во судскиот регистар 







Образец ПП бр. 4 — Пријава за упис на промена на податоци од значење за правниот промет во ор-
ганизацијата на здружен труд или во друг субјект. 

Петок, 23 декемпв/ри 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 - Страна 1805 





Петок, 23 декември 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 - Страна 1807 

Образец ПП бр. 4а — Решение за упис на промени на податоците од значење за правниот промет во 
организација на здружен труд или во друг субјект 





3. Препис на решението 

Образец ПП бр. 4а — Решение за упис на промени на податоци од значење за правниот промет во ор-
ганизација на здружен труд или во друг субјект -

Петок, 23 декември 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 - Страна 1809 







Страна 1812 - Број 67 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок:, 23 деке,мври 1983 

Образец ПП бр. 4 - Пријава за упис на промена на податоци од значење за правниот промет ва орга-
низација на здружен труд или во друг субјект 











Петок, 23 декември 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 - Страна 1817 

Образец ПЕ бр. 5а — Решение за упис или евидентирање на деловна единица во судскиот регистар 
страна 2 

Страна 2. 

























Образец ПА бр. 6а — Решение за упис на аднота ција и нејзино бришење 

3. Препис на решението 

Петок, 23 декември 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 - Страна 1829 





Петок, 23 декември 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 — Страна 1831 

ПА бр. в, страна I 

Образец ПА бр. 6 — Пријава за упис на аднотација и нејзино бришеше 



Стража 1878 - Број 67/ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петото, 23 декември 1983 

Страна 3. 

4 Датум и број под кој е поведена постапка, од носно број и датум на одлуката на судот ца здру-
жениот труд или на друг суд, односно број и датум на одлуката за здружување5") 

Забелешка: 

5 Да се наведат податоците врз кои се заснова предло- Според посебен прилог на пред-
жениот упис лагачот 



Петок, 23 декемв-ри 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 - Страна 1877 

Непотребното да се прецрта. 
Да се заокружи бројот и да се пополнат^одатоците што се однесуваат на соодветната пријава. 

ж ) Овластеното лице ја потпишува само пријавата, а судијата решението. ^ 

џ Да се запише матичниот број од известувањето на надлежниот статистички орган за распоредувањето на субје-
ктот на уписот по дејности. 
Да се запише предметот на уписот. 
Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистар-
скиот лист. 

Образец Р Л/1 бр. 7 — Прилог кон пријавата бр. 1; фирма, одн,осно назив и седиште на субјектот на 
уписот. 



Стража 1878 - Број 67/ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петото, 23 декември 1983 

Да се запише предметот на уписот. 

Образец РЛ/1 бр. 76 — Регистарски лист бр. 1: фирма, односно назив и седиште на субјектот на уписот 

"=) Да се запише предметот на уписот. 
Образец РЛ/1 бр. 7а — Прилог кон решението бр. 1: фирма, односно назив и седиште на субјектот иза 
уписот 



Петок, 23 декемв-ри 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 - Страна 1877 

Да се запише предметот на уписот. 

Образец РЛ/1' бр. 7а - Прилог кон решението бр. 1: фирма, односно назив и седиште на субјектот на 
уписот 

Да се запише матичниот број од известувањето на надлежниот статистички орган за распоредувањето на суб-
јектот на уписот на дејности. 

Да се запише предметот на уписот. 
Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистар-

скиот лист. 

Образец РЛ/1 бр. 7 - Прилог кон пријавата бр. 1: фирма, односно назив и седиште на субјектот на 
уписов . . 











Стража 1878 - Број 67/ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петото, 23 декември 1983 



Петок, 23 декемв-ри 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 - Страна 1877 

%) Да се запише предметот на уписот 
Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистар-
скиот Л И С Т 

Образец PJI/2 бр. 9 — Прилог кон пријавата бр. 2: дејности, односно работи на субјектот нт уписот 

џ) Важи само кон ptiнотарскиот лист бр. 1 
^ Па се запише предметот на vrmvo' 

Образец PJI/2 бр. 96 - Регистарски лист бр. 2: дејности, односно работи на субјектот на уписот 



Стража 1878 - Број 67/ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петото, 23 декември 1983 

Да се запише предметот на уписот 

Образец PJI/2 бр. 9а — Прилог кон решението бр. 2: дејности, односно работи на субјектот на уписот 

Да се запише предметот на уписот 

Образец PJI/2 бр. 9а — Прилог кон решението бр. 2: дејности, односно работи на субјектот на уписот 



Петок, 23 декемв-ри 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 - Страна 1877 

Да се запише предметот на уписот 
Овластеното ^ице гд потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистар-

скиот лист 

Образец PJI/2 бр. 9 — Прилог кон пријавата бр. 2: дејности, односно работи на субјектот на уписот 

Да се запише предметот на уписот 
Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистар-

скиот лист 
Образец PJI/2A бр. 10 — Прилог кон пријавата бр. 2А: работи на надворешнотрговскиот промет на суб-

јектот на уписот 



Стража 1878 - Број 67/ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петото, 23 декември 1983 

важи само кон регистарскиот лист бр. 1 0it) Да се запише предметот на уписот 

Образец РЛ/2А бр. 106 — Регистарски лист бр, 2А: работи на надворешвотрговскиот промет на субјек-
тот на уписот 

Да се запише предметот на уписот 
Образец PJI/2A бр. 10а — Прилог кон решението бр. 2А: работи на иадворешнотрговскиот промет на 

субјектот на уписот 



Петок, 23 декемв-ри 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 - Страна 1877 

ф) Да се запише предметот на уписот (член 4 став 1 од Уредбата). 

Образец РЛ/2А бр. 10а — Прилог кон решението бр. 2А: работи на надворешнотрговскиот промет на суб-
јектот на уписот 

т) Да се запише предметот на уписот 
""Ч Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистар-

скиот лист 

Образец РЛ/2А бр. 10 — Прилог кон пријавата бр. 2А: работи на надворешнотрговскиот промет на суб-
јектот на уписот 



Стража 1878 - Број 67/ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петото, 23 декември 1983 

Да се запише предметот на уписот. 
Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистар-
скиот лист. 

Образец Р Л / 3 бр. 11 — Прилог кон пријавата бр. 3: овластување на одговорноста за обврските на суб-
јектот на уписот во правниот промет со трети лида 

Важи само кон регистарскиот лист бр. 1. 
Да се запише предметот на уписот. 

Образец Р Л / 3 бр. 116 — Регистарски лист бр. 3: овластување, ви,д и обем на одговорноста на субјектот 
на уписот во правниот промет 



Петок, 23 декемв-ри 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 - Страна 1877 

Да се запише предметот на уписот 

Образец РЛ/3 бр. 11a — Прилог кон решението бр. 3: овластувања, вид и обем на одговорноста на суб-
јектот на уп,исот во правниот промет 

Да се запише предметот на уписот 
Образец Р Л / 3 бр. На — Прилог кон решението бр 3: овластувања, вид и обем на одговорноста на суб-

јектот на уписот во правниот промет 



Страна 1846 - Број 67 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 23 деке,мври 1983 

Да се запише предметот на уписот. 
Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистар-
скиот лист. 

Образец Р Л / 3 бр. 11 — Прилог кон пријавата бр. 3: Овластувања, вид и обем на одговорноста на суб-
јектот на уписот во правниот промет 

Образец РЛ /ЗА бр. 11А — Прилог кон пријавата бр. ЗА: вид и обем на одговорноста на субјектот на упи-
сот за обврски на други општествени правни лица 



Петок, 23 декемв-ри 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 - Страна 1877 

Важи само кон регистарскиот лист бр. 1 
Да се запише предметот на уписот 

Образец Р Л/ЗА бр. 11А6 — Прилог кон пријавата бр. ЗА: вид и обем на одговорноста на субјектот на 
- уписот за обврски на други општествени правни лица 

"О Да се запише предметот на уписот 
ш 

Образец Р Л/ЗА бр. 11Аа — Прилог кон решението бр. ЗА: вид и обем на одговорноста на субјектот на 
уписот за обврски на други општествени правни лида 



Стража 1878 - Број 67/ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петото, 23 декември 1983 

Да се запише предметот на уписот 

Образец PJI/3A бр. l lAa — Прилог кон решението бр. ЗА: вид и обем на одговорноста на субјектот на 
уписот за обврски на други општествени правни лица 

Да се запише предметот на уписот 
i") Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистар-

скиот лист ' 

Образец PJI/3A бр. НА — Прилог кон пријавата бр. ЗА: вид и обем на одговорноста на субјектот на 
уписот за обврски на други општествени правни лица 



Петок, 23 декемв-ри 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 - Страна 1877 

Да се запише предметот на уписот џџ) Овластеното лице го Потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистар-
скиот лист 

Образец Р Л / 4 бр. 12 — Прилогот кон пријавата бр. 4: имиња на лицата овластени за застапување и 
граници на нивните овластувања 

т) Важи само кон регистарскиот лист број 1 
' Д а се запише предметот на уписот 

Образец Р Л /4 бр. 126 — Регистарски лист бр. 4: имиња на лицата овластени за застапување и граници 
на нивните овластувања 



Стража 1878 - Број 67/ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петото, 23 декември 1983 

Да се запише предметот на уписот 

Образец Р Л / 4 бр. 12а — Прилог кон решението бр. 4: имиња на лицата овластени за застапување 
и граници на нивните овластувања 

Да се запише предметот на уписот 

Образец РЛ/4 бр. 12а — Прилог кон решението бр. 4: имиња на лицата овластени за застапување и 
граници на нивните овластувања 



Петок, 23 декемв-ри 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 - Страна 1877 

Да се запише предметот на уписот 
Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистар-
скиот лист 

Образец РЛ/4 бр. 12 — Прилог кон пријавата бр. 4: имиња на лицата овластени за застапување и 
граници на нивните овластувања 

Да се запише предметот на уписот 
Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регис-
тарскиот лист 

Образец РЛ/4А бр. 13 — Прилог кон пријавата бр. 4А: имиња на лицата овластени за застапување во 
надворешнотрговскиот промет и граници на нивни те овластувања 
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Важи само кон регистарскиот лист бр. 1 
Да се запише предметот на уписот 

(Образец РЛ/4А бр. 136 — Регистарски лист бр. 4А: имиња на лицата овластени за застапување во на-
дворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања 

Да се запише предметот на уписот 

Образец РЛ/4А бр. 13а - Прилог кбн решението бр. 4А: имиња на лицата овластени за застапување 
во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните Овластувања 
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ф) Да се запише предметот на уписот 

Образац РЛ/4А бр. 13а — Прилог кон решението бр. 4А: имиња на лицата овластени за застапување 
во надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања 

џ) Да се запише предметот на уписот џџ) Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регис-
тарскиот лист 

Образец РЛ/4А бр. 13 — Прилог кон пријавата бр. 4А: имиња на лицата овластени за застапување во 
надворешнотрговскиот промет и граници на нивните овластувања 4 
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Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилозите кон решението 

Образец РЛ/5 бр. 14 — Прилог кон пријавата бр. 5: назив и седиште на основните организации на 
здружен труд или други субјекти 

Образец РЛ/5 бр. 146 - Регистарски лист бр. 5: назив и седиште на основните организации на здру-
жец труд или на други субјекти 
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Образец РЛ/5 бр. 14а — Прилог кон решението бр. 5: назив и седиште на основните организации на 
здружен труд или други субјекти. 

Обра зец PJI/5 бр. 14а — Прилог кон решението бр. 5: назив и седиште на основните организации на 
здружен труд или на друг субјект. 



Страна 1846 - Број 67 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 23 деке,мври 1983 

Образец PJI/5 бр. 14 — Прилог кон пријавата бр. 5: назив и седиште на основните организации ца 
здружен труд или на други субјекти. 

Образец PJI/5A бр. 15 — Прилог кон пријавата бр. 5А: назив и место на работењето на деловните 
единици што се запишуваат во судскиот регистар 
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Образец РЛ/5А бр. 156 — Регистарски лист бр. 5А: назив и место на работењето на деловните единици 
што се запишуваат во судскиот регистар 

Образец РЛ/5А бр. 15а — Прилог кон решението бр . 5А: назиб и место на работењето ца деловните 
единици што се запишуваат во судскиот регистар 



Страна I860 — Број 67 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 23 декември 1983 

Образец РЛ/5А бр. 15а — Прилог кон решението бр. 5А: назив и место на работењето на деловните 
единици што се запишуваат во судскиот регистар 

Образец РЛ/5А бр. 15 - Прилог кон пријавата бр. 5А: назив и место на работењето на деловните 
единици што се запишуваат во судскиот регистар 
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Образец РЛ/5Б бр. 16 — Прилог кон пријавата бр. 5Б: назив и место на работењето на деловните 
единици што се евидентираат 

Образец РЛ/5Б бр. 166 - Евиденциони лист бр. 5Б; назив и место на. работењето на деловните еди-
ници што се евидентираат 



Страна 1862 - Број 67 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Петок, 23 декември 1983 

Образец РЛ/5Б бр. 16а — Прилог кон решението бр. 5Б: назив и место на работењето на деловните еди-
ници што се евидентира ат 

Образец РЛ/5Б бр. 16а - Прилог кон решението бр. 5Б: назив и место на работењето на деловните еди-
ници што се евидентираат 



Образец РЛ/5Б бр. 16 - Прилог кон пријавата бр. 5Б: назив и место на работењето на деловните еди-
ници што се евидентира ат 
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Овластеното лице го потпишува само прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарски-
от лист. 

Образец PJIH бр. 18 — Прилог кон пријавата бр. продолжение на страната 

Образец РЛП бр. 186 — Регистарскиот лист бр. продолжение на страната 
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Образец РЛП бр. 18а — Прилог кон изворникот на решението: бр. продолжение на страната 

Образец Р ЛП бр. 18а — Прилог кон преписот на решението бр. продолжение на страната 

Овластеното лице го потпишува caiyio прилогот кон пријавата, а судијата прилогот кон решението и регистарски-
от лист. 

Образец РЛП бр. 18 — Прилог кон пријавата бр. продолжение на страната 
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Образец PBJI бр. 19 

Број на регистарската влошка Фирма и седиште на 
субјектот на уписот 

Подброј Назив и седиште на основната организација на 
здружен труд или на работната заедница 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

Образец ПК бр. 20 - Преграден картон на регистарската влошка на субјектот на уписот со пописот на 
основните организации на здружен труд или на други субјекти (активен дел) 
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Образец ПК бр. 22 - Преграден картон на регистарската влошка на субјектот на уписот со пописот на 
основните организации на здружен труд или на други субјекти (пасивен дел) 

Образец ПК бр. 21 — Преглед на уписот во регистарската влошка на субјектот на уписот (активен дел) 



Петок, 23 декемв-ри 1983 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 67 - Страна 1877 

Образец ПП бр. 23 — Преграден картон на регистарската влошка на субјектот на уписот (пасивен дел) 

Образец ПКЕ бр. 24 — Преграден картон на делот на регистарската влошка со пописот на деловните 
единици (активен дел) 
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Образец ПКЕ бр. 25 — Преглед на уписот во делот на регистарската влошка на деловната единица 
(активен дел) 

Образец ИКЕ бр. 26 — Преграден картон на делот на регистарската влошка со пописот ца деловните 
единици (пасивен дел) 
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Образец ЦКЕ бр. 27 — Преграден картон на делот на регистарската влошка за деловната единица 
(пасивен дел) 

Образец ПМК бр. 28 - Преграден меѓукартон на регистарската влошка за субјектот на уписот (паси-
вен дел) 
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Образец ИМЕ бр. 29 — Преграден меѓукартон на делот на регистарската влошка за деловната единица 
(пасивен дел) 

Образец ПКП бр. 30 — Продолжение на прегледот на уписот во регистарската влошка за субјектот на 
уписот (активен дел) 
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Образец ПКП бр. 31 — Продолжение на прегледот на уписот во делот на регистарската влошка на 
деловната единица (активен дел) 

Образец КРВ Л бр. 32 — Книга на контролцикот на броевите на регистарските влошки 
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= , на барање 
(на^ив и седиште на судот) 

Образец ИР бр. 33 — Извод од судскиот регистар 

Образец ИРП бр. 34 - Извод од судскиот регистар - продолжение на страната 
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Образец: ЗП бр. 35 — Заверени потписи на лицата овластени за застапување 
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Образец: ОУ бр. 36 — Оглас за објавување на упис во судскиот регистар 
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Штембил бр. 1 — Упис на аднотација за пове-
дување на спор и за бришење 
на таа аднотација 

Штембил бр. 4 — Аднотација за отворање пос-
тапка за санација — бришење 
на оваа а д нотација 

Штембил бр. 2 — Решение за упис на бришење 
на пренотација на одлука за 
организирање — издвојување 
на основна организација на 
здружен труд 

Штембил бр. 3 — Аднотација за здружување 
во сложена организација на 
здружен труд или во деловна 
заедница 

Штембил бр. 5 Решение за аднотација за 
склучување на присилно по-
рамнување 

Штембил бр. 6 — Аднотација за спроведување 
постапка за редовна ликви-
дација, односно за отворање 
постапка за стечај 
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Штембил бр. 7 — Упис на престанување на суб-
јектот на уписот поради ста-
тусни промени 

Штембил бр. 8 — Упис на бришење на субјек-
тот на уписот 

Штембил бр. 9 — Службена белешка за изја-
вена жалба 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија одлучува да се одликуваат: 

О д СР Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а 

— за особени заслуги во создавањето и шире-
њето на братството и единството меѓу нашите на-
роди и народности 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБ-
РЕН ВЕНЕЦ 

Буца-Чекић Ђулаге Есма, Делић Рада Ду-
шан, Коланович Томе Грга, Рамић Узејр Мустафа; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Вуле Јуре Иван, Чукић Николе Бранко, Дла-
кић Хашима Муло, Мехикић Хасана Мевлудин, 
Мулабеговић Ифрана Шефик; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 1 

ВЕНЕЦ 

Бисеровић Бајро Пашо, Божић Цвијетина Ре-
ља, Мехмедовић Вете Авдо, Слањанкић Емина 
Хасан, Тахировић Ибро Зеид, Зонић Вирчаревић 
— Ђорђа Душанка; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката израдба на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Бешић-Мујкић Смајила Фадил а, Бијелић Иг-
њата Коста, Боројевић Љуба Милан, Ћелосмановић 
Алосмана Хамдија, Додић Мике Милан, Ђурић 
Милан Јово, Франчешевић Фрање Иван, Глођић 
Ибре Мустафа, Грчевић Ђокић Симе Вера, Петро-
виќ Јове Илија, Радовановић Новака Бранко, 
Суљагић Ибрахима Салих, Талетовић Мухарема 
Аган, Васиљевић Ивана Александар; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ашанин Михај ла Раде, Авдић Махмута Етхем, 
Бановић — Станишић Станка Зора, Барбарић 
Фрање Илија, Барјактаровић — Пејовић Обрена 
Миленка, Ђукић — Билић Мустафа Мирсада, 
Фаркић — Петровић Љубомира Олга, Халибашић 
Решида Исмет, Илић Михај ла Смиља, Каралић.Иб-
ре Самид, Ковачевић — Сарић Превислава Милена, 
Лапо Сејде Сабит, Љубојевић — Јанковић Пере 
Цвијета, Масланка — Узун Хамдије Нада, Мешко-
вић — Јашаревић Атифа Хатиџа, Мухамедагић — 
— Куленовић Су леј мана Мевлида, Остојић Косте 
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Којо, Пехливановић Зарифа Му харем, Петрови^ 
Ивана Љубица, Пиљић Иве Мата, Попо^ић Петра 
ж^ркр, Прањић Мате Блаж, Савин Луке Душан, 
Скендер - Џам^стагић Есада Насиха, Стефановић 
Стојана Милован,, Тртица Душана Милан, 
вић Таисије Спасо; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на концепцијата на општонародната одбран^ и за 
успеси во подигањето на воено-стручното знаење и 
борбената г^трвност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕСЕЦИ 

Иванчић Иванз Јозо, Јурич Грге Франо, Летић 
Панте Радован; 

— за заслуги во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

БосиН Јоже Љубомир, Десанчић Нике Ика, Ђу-
рачкрвић Живана Стево, Јахић Асирз Рефка, 
Сјенчић Јелисије Дејан, Воћкић Панте Пантр; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Алтарац Р^ф^ела Желимир, Кадрагић — Ра-
мин Мехе Зехра, Којић Милорада Недељко, Кома-
рица Милана Миланка, Махућ Османа Пемба, Мај-
н о в и Јове Милош, Нинић Паво Пејо, Сапожњикор 
Крсте Александар, Сирчо Незира Мирсад, Шоштар 
Илије Љубица, Војновић — Војновиќ Благоја Бо-
силка, Задро Ивана Јосип; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
на општонародната одбрана 

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ 

Башић Хасиба Смаил, Дринић Милана Перо, 
Галир Јозе Иван, Гудел? Винка Доминик, Карабего-
вић — Чондић Хамида Хасиба, Џерц А лој за Хер-
ман, Сребрениковић Абдул аха Сулејман, Шкрјо 
Петра Јозо, Ужичанин Мухамеда Мехмед, Зеч^вић 
Дане Бранко; 

О д СР С л о в е н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Кухта Август Фрањо, Матетич Фрањо Јосип; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува кон општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Клингер Јоже Јоже; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Божич Цирил Душан, Цветановски - Калич 
Виктора Мајда, Фишер Мартина Иван, Кребс 
Алојз Алојз, Марко Хенрик Хенрик; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН ЦА ТРУДОТ СQ СРЕБРАН ВЕНЕЦ 

Артнак Михаела Карел, Брачич Феликс Ав-
густ, Чебулар И ^ н а Албин, Фар^зин Ибана Јули-
јус, Фелзер Франчишек Ќ^рел, Ф л аку с — Вехрвар 
Антон Јожица, Грнчар Јо?ке Јоже, Хабјанич ЈернеЈ 
Станко, Херцог Макс Макс, Хуфер Франц Јанез, 
Ифко Ицан Мартин, Иршић Јакоб Јакоб, Ј^зерник 
Јанез Франц, Карнет Алојз Едвард, Корршец Јо-
ж е ф Јоже, Корпар Јакоб Станко, Косер,Феликс 
Јанез, Коси Станислав Станислав, Креух Зофија 
Антон, Ландекер Ама ли ја Август, Мулец Лудвик 
Иван, Напотник Ј р ж е ф Мирко, Огризек Франц 
Франци, Оман Франц Алојз, Павлин Франца От-
мар, Рантуша Матевж Матија, Робник Јакоб Вик-
тор, Розин Лудвик Лудвик, Рожман Алфјз Франц, 
Смолко Мартин Франц, Стрес Франц Антон, Шерц 
Јоже Бекослав, Шток Франц Драго, Варга Павао 
Мирко, Белички Иван Алојз, Веррник Андреј 
Врунр, Височник Петер Станко, водник Том^ж 
Лудвик, Водрвник Јоже Феликс, Зимич Карл Карл; 

— за заслуги во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Хрибершек Рудолф Руди, Овчар Себастиан 
Руди Прапертник Фридерик Станко, Шауперл Ен-
гелберт Ерик, Томажич - Крижан Цецили ја Алој-
зија; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Грил Август Рајмунд, Крижан Франц Франц, 
Кроне Ј о ж е ф Јоже, Михелак Авгуштин Авгуштин, 
Микл — Ковачич Ивана Елизабета, Печек — Поз-
век Алојз Гизела, Томажич — Зиернфелд Славко 
Труда, Береш Штефан Штефан; 

О д СР С р б и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Басарић Здравка Радослав, Пауновић Лазара 
Станиша, Томиђ 'Борђа Марко; 

- - за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бјелановић Радивој а Влајко, 'Бурашевић Крсто 
Мирослав, Кумрич Илије Боривоје, Миленовиќ 
Душана Благоје, Милосаш^евић Филипа Андреја, 
Пензеш Ђорѓа Ференц, Секулић Нестора Радиша, 
Тодоровић Десимира Вѕра, Звонар Ђорђа Слазко; 

— за особени заслуги на полето на јавната деј-
ност со која се придонесува кон општиот напредок: 
на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Минковић Петра Јордан, Предолац Владимира 
Богољуб; 
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— за заслуги и постигнати успеси во работата 
од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Јанчић Божидара Момчило, Јевремовић Андри-
је Михајло, Катић Петра Братимир, Милосављевић 
Велизара Владмир, Младеновић Божидара Мио-
драг, Раић Милутина Боривоје, Ранковиќ Ратка 
Витомир, Слијепчевић — Рендић Николе Јагода; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
Рд значење за напредокот на земјата 

вић Драгутина Аница, Савић Благоја Недељко, 
Симовић Боривоја Душан, Спасојевић Живојина 
Петар, Стефановић Љубомира Миодраг, Стојановић 
Вукосава Миодраг, Живановић Владимира Радо-
ван, Живковиќ Николе Надежда. 

Бр. 18 
9 март 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Арсић Јована Драган, Баџић Димитрија Ђорђе, 
Биџуљевић Сима Александар, Человски Николе 
Никола, Ћосић Исе Светозар, Драгољевић - Пан-
товић Божидара Мирјана, Дремпетић Степана Јо-
сип, Думбовић Мате Алојз, Игњатовић Душана 
Бранислав, Јеремић Стојило Стојадин, Јерић Ива-
на Станоје, Јокић Миленка Витомир, Јовановић 
Драгутина Петар, Константиновић-Симић Станоје 
Љиљана, Лазаревић Цветка Душан, Љубишић Саве 
Слободан, Мандић Михај л а Душан, Митровић Ми-
хајле Милан, Пантелић Божидара Павле, Павичић 
Велимира Драгољуб, Пејановић Павла Велимир, 
Пејић Милана Томислав, Петровић Спасоје Мом-
чило, Поповиќ Драгутин Војне лав, Ремовић Драго-
љуба Радојко, Родић Петра Петар, Стојковиќ Све-
тозара Драгослав, Видаковић Драгослава Вељко, 
Вукашиновић Срете Владимир, Живковиќ Милоша 
Младен; 

— за заслуги во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бајић Рајка Радојка, Гордић Недељка Милин-
ко, Илијевић Богољуба Тодор, Несторовић Ристе 
Ђорђе, Перић Крсте Влада, Перовић Ђуре Драго-
мир, Приморац Марка Владимир, Продановић Ми-
лије Љубомир, Спасој евић Милована Богољуб, 
Стојадиновић Живојина Брана, Вардић Марка 
Стипе, Вучковић 'Младена Драгиша; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Берош Стипе Петар, Богдан Максима Миодраг, 
Богојевић Јована Живојин, Бугарчевић Ђорђа 
Јеремија, Цицујкић Велимира Милисав, Чавић 
Марка Будимир, Чолић — Штерлинг Петра Миле-
на, Дојчиновић Стање Милан, Дошљак Милоша 
Драган, Ђуричић Димитрија Живојин, Гачић Сто-
јана Вељко, Гинић Петра Живко, Ивановић Радо-
ста Љиљана, Јешић Миливоја Владислав, Јусупо-
вић Емина Алија, Кесерић Драгише Милисав, Коп-
та Александра Петар, Ковачевић Милана Миленко, 
Крчобин Живојина Илија, Маћић Владимира Ми-
лисав, Маљоковић Љубомира Александар, Марин-
ковић Рај ице Милован, Милатовић Душана Бра-
нислав, Милатовић Ника Радоје, Миленковић Јо-
вана Маринко. Милићевић Миломира Милојко, 
Милојевић Ратка ( Добрица. Миљковић Војне лава 
'Борђе, Минић Марка Дринка, Николић Милоша 
Мирољуб, Павловић Ми л ора да Боривоје, Радивој е-

У К A 3 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија 
одлучува да се одликуваат: 

О д С Р С р б и ј а 

— за извонредни заслуги, пројавена висока пат-
риотска свест, лична храброст, одлучност и самопо-
жртвување во спротивставувањето на тероризмот за 
време на атентатот на амбасадорот на Република 
Турција во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА СО ЛЕНТА 

Бра јовиќ Милисава Слободан; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА ЅВЕ-
ЗДА 

Миливој евиќ Саве Жељко. 

Бр. 22 
17 март 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на СФРЈ, 

Петар Стамболиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Уредба за уписите во судскиот регистар 
на организациите на здружен труд и на 
други општествени правни лица — 

780. 

781. 

општествени 

Правилник за обликот и содржината на 
обрасците за упис на организациите на 
здружен труд и на другите општествени 
правни лица во судскиот регистар — — 

1733 

Одликувања 

1754 

1882 

Издавач: Новинско -издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. - Директор и главен и одговоренуредник 

Вељко Тадиќ. - Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград,Булевар војводе 
Мишиќа бр. 17. 


