
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 5 март 1976 
С к о п ј е 

Број 6 Год. XXXII 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број нини 
4 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

50. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од За-
конот за помилување и член 85 од Кривичниот за-
коник, Претседателството на СРM на седницата 
одржана на 25. II. 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Изречената казна му се простува на: 
1. Маир Шукри Адеми, од Лакавица. 

II 
Неиздржаниот дел од казната се условува за 

I година на: 
1. Илија Лазов Давчев, од Неготино, 
2. Војо Симе Киевски, од Скопје, 
3. Стојан Игно Ивановски, од Скопје. 

III 
Изречената казна строг затвор се заменува со 

казна затвор и услови за 3 години на: 
1. Илија Никола Велков, од Кавадарци. 

IV 
Неиздржаниот дел од казната се простува на: 
1. Алиу Асан Шерафедин, од е. Г. Речица 
2. Петар Димче Цветановски, од Куманово 
3. Владимир Неделко Ковачевиќ, од Скопје, 
4. Џафер Неби Селими, од е. Порој 
5. Магбера Ќамил Бајрамова, од Скопје 
6. Сумер Сулејман Мустафа, од Брисел 
7. Нада Глигор Магиева, од е. Костуринр. 

V 
Неиздржаниот дел од казната се намалува за 

6 месеци на: 
1. Златко Павле Јовановиќ, од Битола. 

VI 
Изречената казна се намалува за 6 месеци на: 
1. Милена Миленко Мемед а ли, од Тузла. 

VII 
Изречената казна се условува за 1 година на: 
1. Владо Нестор Трифуновски, од Гостивар 
2. Веселин Нестор Трифуновски, од Гостивар 
3. Санде Дане Донев, од Валандово 
4. Живка Лазо Додевска, од е. Деј ловце 
5. Лазо Антоние Атанасов, од Свети Николе 
6. Тодор Драго Велков, од е. Кованец 
7. Ристо Петре Туфекчиев, од е. Брис ли ја 
8. Мијајле Крсте Смилески, од е. Никодин. 

VIII 
Изречената казна строг затвор се заменува со 

казна затвор и .неиздржаниот дел од казната усло-
ви за 1 година на: 

1. Глигор Јован Видоевски, од е. Фалише 
2. Чедомир Илија Петковски, од Штип . 

IX 
Изречената казна се условува за 2 години на: 
1. Ласте Наум Спасовски, од Скопје. 

X 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а да се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 06-143 
25 февруари 1976 година 

Скопје 

Член на Претседателството 
на СРМ, 

Љупчо Арсов, е. р. 

51. 

Врз основа на член 9 од Законот за републич-
ките совети и член 54 од Деловникот на Претседа-
телството на Социјалистичка Република Македо-
нија, Претседателството на СРМ, на седницата одр-
жана на 25. И. 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СОВЕТ ЗА ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 
1. За секретар на Републичкиот совет за одно-

си со странство се именува Томислав Симовски. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-141 
25 февруари 1976 година 

Скопје 

Член на Претседателството 
на СРМ, 

Љупчо Арсов, е. р. 

52. 
Врз основа на член 9 од Законот за републич-

ките совети и член 54 од Деловникот на Претсе-
дателството на Социјалистичка Република Македо-
нија, Претседателството на СРМ, на седницата 
одржана на 25. II. 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СЕКРЕТАР НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОРЕДО-

КОТ УТВРДЕН СО УСТАВОТ 

1. За секретар на Републичкиот совет за заш-
тита на поредокот утврден со Уставот се име-
нува Христовски Стефанов Илија. 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-142 
25 февруари 1976 година 

Скопје 
Член на Претседателството 

на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

53. 
Врз основа на член 68, а во врска со член 52, 

став 2 и член 15 од Законот за избор на делегати 
во соборите на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 8/74), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗ-
БОРИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТ ВО СОБОРОТ НА 
ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на делегат во Соборот на општините на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
во делегатската единица — Општина Берово. 

2. Дополнителните избори за избор на делега-
тот во Соборот на општините на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија ќе се одр-
жат на 30 март 1976 година. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а пропишаните ро-
кови ќе течат од 1 март 1976 година. 

Бр. 06-669 
27 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

54. 
Врз основа на член 17 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
на седницата одржана на ден 29. I. 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАН 
ПАРИЧЕН ДОДАТОК НА НОСИТЕЛИТЕ НА 
„ПАРТИЗАНСКА СПОМЕНИЦА 1941" И НИВНИТЕ 

СЕМЕЈСТВА 

Член 1 
Во член 1 став 1 од Одлуката за определува-

ње на постојан паричен додаток на носителите на 
„Партизанска споменица 1941" и нивните семејства 
(„Службен весник на СРМ" бр. 48/74), по зборот 
„пензијата" се додаваат зборовите „со додаток кон 
пензијата". 

Член 2 
Во членот 2 став 1 и 2 по зборовите „пен-

зија" и „пензијата", се додаваат зборовите „со до-
даток кон пензијата". 

Член 3 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Износот од 3.000 се усогласува на начин и 

постапка пропишана за усогласување на старос-
т и ^ пензии, почнувајќи од 1 јануари 1975 го-
дина". 

Член 4 
1 Во членот 6 алинеите 2, 3 и 4 се менуваат во 

алинеја 2 која гласи: 
„ — за лица вработени, лица вон работен однос 

кои примаат надоместок на личен доход за време 
на привремената спреченост за работа според про-
писите за здравственото осигурување, за работни-
ците за време на привремената невработеност кои 
примаат паричен надоместок-отптинскиот орган 
на управата надлежен за работите на борците и 
воените инвалиди". 

Член 5 
Во член 7 став 3 се брише и се додаваат нови 

ставови 3, 4, 5 и 6 кои гласат: 
„Заедницата на пензиското и инвалидското оси-

гурување на Македонија им го исплатува парич-
ниот додаток на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" и тоа за секој месец за кој пензи-
јата не го достигнала износот на додатокот пропи-
шан со оваа одлука. 

Исплатителите на личниот доход им го одре-
дуваат односно исплатуваат како аконтација па-
ричниот додаток на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" и тоа за секој месец во кој лич-
ниот доход не го достигнал износот на додатокот 
пропишан со оваа одлука. 

Републичкиот секретаријат за здравство и со-
цијална политика им става на располагање пот-
ребни средства на исплатителите на постојаниот 
паричен додаток по пресметката на изминатото ка-
ко и аконтација за тековното тримесејче во ви-
сочина од 50°/о од вкупно исплатениот износ на име 
постојан паричен додаток во изминатиот пресмет-
ковен период. Конечното пресметување за измина-
тата година ќе се изврши во рок од 15 дена од 
донесувањето на завршната сметка. 

Се овластува републичкиот секретар за здрав-
ство и социјална политика да го пропише начинот 
и обрасците за пресметување на постојаниот па-
ричен додаток". 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 12-367/1 
6 февруари 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, е. р. 

55. 
Врз основа на член 45 од Законот за архив-

ската дејност („Службен весник на СРМ" бр. 47/73), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-

ВИ НА СОВЕТОТ НА АРХИВОТ НА 
МАКЕДОНИЈА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Архивот на Македонија, 
поради истек на мандатот на: 

Митре Инадев ски, 
Никола Митевски — Жужи, 
д-р Данчо Зографски. 
II. За членови на Советот на Архивот на Ма-

кедонија, со мандат од две години, се именуваат: 
1. Паскал Митревски, член на Советот на Ре-

публиката, 
2. Томо Томовски, редовен професор на Фи-

лозофско-историскиот факултет — Скопје, 
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3. Исхан Камили, на работа во Историскиот ар-
хив во Тетово. 

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

Бр. 12-403/1 
10 февруари 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, е. р. 

56. 
Врз основа на член 17 од Законот за сценско-

уметничката дејност („Службен весник на СРМ" 
бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на СРМ 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕ-
НОВИ НА СОВЕТОТ НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР 

ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Народниот театар во Скоп-
је, поради истек на мандатот на: 

м-р Љубомир Варошлија, 
Чедо Стојковски, 
Најден Настев. 
И. За членови на Советот на Народниот театар 

во Скопје, со мандат од две години, се именуваат: 
1. Каменчо Ѓоргов, секретар на Претседателст-

вото на СРМ, 
2. Михајло Ренџов, на работа во Народната и 

универзитетска библиотека — Скопје, 
3. Емине Адеми, делегат во Сојузниот собор на 

Собранието на СФРЈ. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-404/1 
10 февруари 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, е. р. 

57. 
Врз основа на член 22 од Законот за музејска-

та дејност („Службен весник на СРМ" бр. 41/73), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕ-

НОВИ НА СОВЕТОТ НА АРХЕОЛОШКИОТ 
МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Археолошкиот музеј на 
Македонија, поради истек на мандатот на: 

Киро Муратовски, 
д-р Константин Петров, 
Спасе Спировски. 
И. За членови на Советот на Археолошкиот 

музеј на Македонија, со мандат од две години, се 
именуваат: 

1. Абдулхак Сали, кустос во Заводот за заштР1-
та на спомениците на културата и Народниот му-
зеј во Охрид, 

2. Наум Шурбановски, на работа во Институ-
тот за социолошки и политичко-правни истражу-
вања — Скопје, 

3. Спирко Спирковски, член на Секретаријатот 
на Претседателството на РК ССРНМ. 

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

Бр. 12-405/1 
10 февруари 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, е. р. 

58. 
Врз основа на член 22 од Законот за музеј-

ската дејност („Службен весник на СРМ" бр. 41/73), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-

ВИ НА СОВЕТОТ НА ИСТОРИСКИОТ МУЗЕЈ 
НА МАКЕДОНИЈА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Историскиот музеј на Ма-
кедонија, поради истек на мандатот на: 

Дамјан Лепчевски, 
Генко Андоновски, 
Душко Станимировиќ. 
II. За членови на Советот на Историскиот му-

зеј на Македонија, со мандат од две години, се 
именуваат: 

1. Јашар Ибрахими, член на Советот на Ре-
публиката, 

2. д-р Растислав Терзиевски, виш научен сора-
ботник во Институтот за национална историја, 

3. Данчо Коложеговски, стручно-политички ра-
ботник во РК на ССРНМ. 

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

Бр. 12-406/1 
10 февруари 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, е. р. 

59. 
Врз основа на член 22 од Законот за музејската 

дејност („Службен весник на СРМ" бр. 41/73), Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕ-
НОВИ НА ЕТНОЛОШКИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДО-

НИЈА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Еколошкиот музеј на Ма-
кедонија, поради истек на мандатот на: 

Боислав Јаќоски, 
Благоја Брај ановски, 
Славка Каќуркова. 
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II. За членови на Советот на Еколошкиот му-
зеј на Македонија, со мандат од две години, се име-
нуваат: 

1. Драган Кузманов ски, директор на Гимнази-
јата „Раде Јовчевски — Корчагин" — Скопје, 

2. м-р Бистрица Миркуловска —> Крањец, лек-
тор на Филолошки факултет, 

3. д-р Александар Матковски, научен советник 
во Институтот за национална историја. 

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

Број 12-407/1 
10 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

60. 
Врз основа на член 22 од Законот за музејска-

та дејност („Службен весник на СРМ" бр. 41/73), 
Извршниот совет на Собранието на СРМ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ НА ПРИРОДНО-НАУЧНИОТ 

МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Природно-научниот музеј на 
Македонија, поради истек на мандатот на: 

Бранко Симоновски, 
Наум Ристевски, 
д-р Анастасија Димовска. 
II. За членови на Советот на Природно-научни-

от музеј на Македонија, со мандат од две години, 
се именуваат: 

1. Трајче Стојковски, советник во Републичкиот 
секретаријат за култура, 

2. Милица Кранго, професор во Гимназијата 
„Горѓи Димитров" — Скопје, 

3. Ристо тулевски, стручно-политички работ-
ник во Градски комитет на СКМ Скопје. 

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

Број 12-408/1 
10 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

61. 
Врз основа на член 14 од Законот за органи-

зирање на научните дејности („Службен весник 
на СРМ" бр. 17/74), Извршниот совет на Собрание-
то на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
3 \ УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
член на Советот на Институтот за фолклор, пора-
ди истек на мандат на: 

Александар Балабанов. 
II. За член на Советот на Институтот за фол-

клор со мандат од две години ,се именува 
Арсена Деспотовска, член на Советот на Ре-

публиката. 

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

Број 12-409/1 
10 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

62. 
Врз основа на член 17 од Законот за сценско-

уметничката дејност („Службен весник на СРМ" 
бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛ-

ХАРМОНИЈА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Македонската филхармо-
нија, поради истек на мандатот на: 

д-р Стефан Георгиевски, 
Емине Адеми, 
Иван Кондов. 
И. За членови на Советот на Македонската 

филхармонија, со мандат од две години, се име-
нуваат: 

1. Жамила Колономос, член на Советот на Ре-
публиката, 

2. Тома Пулејков, судија на Врховниот суд на 
Македонија, 

3. Нада Димитрова, уредник во Музичката ре-
дакција на Радио-телевизија Скопје. 

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

Број 12-410/1 
10 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

} 

63. 
Врз основа на член 17 од Законот за сценско-

уметничката дејност („Службен весник на СРМ" 
бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ 

ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ" 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Ансамблот за народни игри 
и лесни „Танец", поради истек на мандатот на: 

Рада Петрова, 
Ајри Османов, 
Трајан Пафтировски. 
II. За членови на Советот на Ансамблот за на-

родни игри и песни „Танец", со мандат од две 
години, се именуваат: 

1. Ристо Попески, наставник во Републичкиот 
центар за идеолошко-политичко образование и 
студии Скопје, 

2. Митре Марковски, советник во ООЗТ „Скоп-
ски саем", 

3. Перо Јовчев, судија иа Судот на здруже-
ниот труд на Македонија. 
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III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-411/1 
10 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

64. 
Врз основа на член 7 од Законот за филмот 

(., Службен весник на СРМ" бр. 44/75), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА КУЛТУРНО-
ПРОСВЕТЕН И НАСТАВЕН ФИЛМ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Заводот за културно-про-
еветен и наставен филм во Скопје, поради истек на 
мандатот на: 

Глигор Поповски, 
Стеван Зорба, 
Зора Кантраџинска. 
II. За членови на Советот на Заводот за кул-

турно-просветен и наставен филм во Скопје, со 
мандат од две години се именуваат: 

1. Зафир Аговски, самостоен просветен совет-
ник во Републичкиот завод за унапредување на 
образованието и воспитувањето Скопје, 

2. Генади Болиновски, уредник во Радио-теле-
визија Скопје, 

3. Николина Џарлиева, наставник во Основ-
ното училиште „Лазо Трновски" — Скопје. 

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

Број 12-412/1 
10 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

65. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Одлуката бр. 410/79, 
донесена од управниот одбор на Волнарскиот ком-
бинат „Тодор Циповски — Мерџан" — Тетекс во 
Тетово на седницата одржана на 19 септември 1974 
година и на Одлуката бр. 182/95, донесена од управ-
ниот одбор на комбинатот на 29 април 1975 годи-
на, по одржаната јавна расправа на 16 јануари 
1976 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) Одлуката бр. 410/79, донесена од управниот 

одбор на Волнарскиот комбинат „Тодор Циповски 
— Мерџан" — Тетекс во Тетово на седницата одр-
жана на 19 септември 1974 година; и 

б) Одлуката бр. 182/95, донесена од управниот 
одбор на Волнарскиот комбинат „Тодор Циповски 
— Мерџан" — Тетекс во Тетово на седницата одр-
жана на 29 април 1975 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Вол царскиот комбинат „Тодор 
Циповски — Мерџан" — Тетекс во Тетово на начин 
определен за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд ,на Македонија, по повод на 
поднесена претставка, со решение У. бр. 78/74 од 
19 ноември 1975 година поведе постапка за оцену-

вање уставноста и законитоста на одлуките озна-
чени во точката 1 на оваа одлука поради тоа што 
основано се постави прашањето за нивната устав-
ност и законитост. 

4. На јавната расправа Судот утврди дека: а) 
оспорените одлуки се донесени од управниот од-
бор на комбинатот; б) со нив алтернативно е пред-
видено заменување на седмичниот одмор со па-
ричен надоместок; и в) со одлуките е определено 
тие да се применуваат ретроактивно. 

а) Според членот 4 од сојузниот Закон за ме-
ѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73) работни-
ците во основната организација на здружениот 
труд со самоуправна спогодба ги уредуваат, покрај 
другото, правата, обврските и одговорностите на 
работниците во работата. Со оглед на тоа што по 
влегувањето во сила на овој закон оспорените од-
луки ги донел управниот одбор на комбинатот, а 
не работниците на комбинатот со склучување на 
самоуправна спогодба, Судот оцени дека одлуките 
не се во согласност со членот 4 од означениот со-
јузен закон. Според мислењето на Судот по влегу-
вањето во сила на означениот сојузен закон за 
правата и одговорностите на работниците во вр-
ска со начинот на утврдување на надоместокот за 
службен пат одлучуваат самите работници со 
склучување на самоуправна спогодба, а не управ-
ниот одбор со одлука. 

б) Со ставот 2 на член 6 односно 7 од одлу-
ките е предвидено на возачите на товарни возила, 
кои во празнични денови се испратени на служ-
бен пат поради транспорт на стока, да им се при-
знаваат проведените саати на работа но најповеќе од 
8 часа во денот или за секој ден да им се дава 
слободен ден. 

Според ставот 4 на член 26 од сојузниот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд работникот има право на седмичен од-
мор во траење од најмалку 24 часа непрекинато, 
а ако е неопходно да работи на денот на својот 
седмичен одмор мора да му се обезбеди за таков 
одмор еден ден во текот на работната седмица. 

Со оглед на тоа што со ставот 2 на член 6 
односно 7 од оспорените одлуки е предвидена мож-
ност на возачите на товарни возила, кои во праз-
ничните денови се испратени на службен пат по-
ради транспорт на стока, седмичниот одмор да им 
се замени со паричен надоместок, Судот оцени де-
ка овие одредби од одлуките не се во согласност 
со ставот 4 на член 26 од означениот сојузен закон 
според кој седмичниот одмор не може да сб за-
менува со паричен надоместок. 

в) Во ставот 4 на член 6 односно 7 од одлуките 
е предвидено одлуките да се применуваат од 1 
септември 1974 година односно од 10 април 1975 
година. 

Според членот 262 од Уставот на СР Македо-
нија законите, другите прописи и општите акти не 
можат да имаат повратно дејство и само со закон 
може да се определи одделни негови одредби, ако 
тоа го бара општиот интерес утврден при донесу-
вањето на законот, да имаат повратно дејство. 

Со оглед на тоа што оспорените одлуки се до-
несени на 19 септември 1974 година односно на 29 
април 1975 година, а со ставот 4 на член 6 од-
носно 7 од одлуките е предвидено дека тие се при-
менуваат од 1 септември 1974 година односно од 10 
април 1975 година, Судот оцени дека тие не се во 
согласност со членот 262 од Уставот на СР Маке-
донија. 

На основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У.бр. 78/74 
16 јануари 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

103. 
Брз основа на член 10 од Законот за определе-

ни облици на општествена заштита на децата и за 
самоуправните интересни заедници за општествена 
заштита на децата („Службен весник на СРИ" 
број 5/74), Собранието на Републичката самоуправ-
на интересна заедница за општествена заштита на 
децата, на седницата одржана на 3. П. 1976 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД 
КОИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СО НИВ ИЗЕДНА-
ЧЕНИ ЛИЦА СЕ ОБЕЗБЕДУВА ПРАВО НА ДО-

ДАТОК НА ДЕЦА 

Член 1 
Во Одлуката за определување на условите под 

кои на работниците и со нив изедначени лица се 
обезбедува право на додаток на деца број 08-100/1 
од 29 април 1974 година („Службен весник на СРИ" 
број 24/74) во член 2 став 1 точка 1 бројката „600" 
се заменува со бројката „911". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1976 година. 

Број 89 
5 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, с. р. 

104. 
Брз основа на член 32 од Законот за опреде-

лени облици на општествена заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" број 5/74), Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена за-
штита на децата, на седницата одржана на 3 фев-
руари 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ДОДАТО-

КОТ НА ДЕЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се определува височината на 

додатокот на деца во зависност од остварените 
вкупни приходи на семејството на корисникот и 
другите услови што се утврдуваат со оваа одлука. 

Член 2 
Корисниците на правото на додаток на деца 

во зависност од остварените вкупни приходи во 
семејството се распоредуваат во три цензусни гру-
пи и тоа: 

I цензусна група — ако вкупниот приход по 
член на семејството од работен однос не го надми-
нува износот од 684,00 динари месечно, а семеј-
ството не остварува никакви други приходи; 

II цензусна група — ако вкупниот приход по 
член на семејството на корисникот изнесува од 
684,01 — 790,00 динари месечно; 

III цензусна група — ако вкупниот приход по 
член на семејството на корисникот изнесува од 
790,01 — 911,00 динари месечно. 

Член 3 
Висината на додатокот на деца за корисници-

те изнесува: 
1. За I цензусна група: 

— з а првото дете 
— за второто дете 
—• за третото дете 
—• за четвртото дете 
— за секое натамошно дете 

2. За II цензусна група: 
— за првото дете 
— за второто дете 
— за третото дете 
— за четвртото дете 
— за секое натамошно дете 

3. За III цензусна група: 

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

Член 4 
За дете кое не е способно за рехабилитација, 

а не е сместено во установа за социјална заштита, 
висината на додатокот на деца се определува спо-
ред член 3 на оваа одлука и се зголемува за 50% 
повеќе од просечниот износ од додатокот на деца 
што му припаѓа на корисникот за ова дете. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СР Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 
1976 година. 

Број 87 
5 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

105. 
Врз основа на член 9 и 19 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на образова-
нието („Службен весник на СРЖ", бр. 5/74), член 
24 од Самоуправната спогодба за основање СИЗ 
на основното образование на град Скопје („Служ-
бен гласник на град Скопје", бр. 10/74) и член 
22 од Статутот на СИЗ на основното образование 
на Општината на град Скопје, Собранието на СИЗ 
на основното образование на Општината на град 
Скопје, на седницата од 26 февруари 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИТЕ ЛУ-
ЃЕ НА СИЗ НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

НА ОПШТИНАТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1976 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите на СИЗ за 1976 година и тоа: придонес 
од личен доход од работен однос, придонес од ли-
чен доход од земјоделска дејност, придонео од 

233,00 
214,00 
183,00 
152,00 
133,50 

170,50 
155,00 
140,00 
125,00 
100,00 

109,00 
103,00 
89,50 
78,50 
70,00 



5 март 1976 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM Бр. 6 — Стр. 111 

личен доход од самостојно вршење на стопанска 
дејност и придонес од личен доход од самостојно 
вршење на нестопанска дејност, според кои ќе се 
утврдуваат средствата на СИЗ на основното обра-
зование на Општината на град Скопје за финанси-
рање на основната дејност на СИЗ на основното 
образование за 1976 година. 

Стапките на придонесите на изворните прихо-
ди на СИЗ за 1976 година изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
— по стапка од 3,90; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — по стапка од 5,40; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност — по стапка од 6; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност — по стапка од 6. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 06-204 
27 февруари 1976 година 

Скопје 

Претседател, 
М-р Ристо Попески, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СКОПЈЕ 

106. 

Врз основа на член 21 точка 9 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Самоуправната инте-
ресна заедница на здравството и здравственото оси-
гурување на град Скопје, Собранието на Заедни-
цата на здравството и здравственото осигурување 
на град Скопје, на одделни седници на Соборот 
на делегатите на корисниците на услугите — ра-
ботници и Соборот на делегатите на давателите на 
услугите, одржани на 26. П. 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СТАП-
КАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Стапката на придонесите за здравствено осигу-

рување на работниците се утврдува на 7,1% и тоа: 
— 3,1% за задолжителните видови на здрав-

ствената заштита, и 
— 4% за здравствена заштита што самостојно 

ја утврдува Заедницата. 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се утврдува на 
0,5%, 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службениот весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1. I. 1976 година. 

Бр. 02-8182/1 
27 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Крсте Сарџовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА — СТРУМИЦА 

107. 
Врз основа на член 14 став 1 точка 4 од Ста-

тутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница на општествена заштита на децата, а по 
предлог на Извршниот одбор на Заедницата, Со-
бранието на Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата на 
својата седница одржана на 29 декември 1975 годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ГРАЃАНИТЕ НА ОП-
ШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕ-

ЦАТА — СТРУМИЦА, ЗА 1976 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат стапки на при-

донесите од личен доход од работен однос, од ли-
чен доход од земјоделска дејност, од личен доход 
од самостојно вршење на стопанска дејност, и од 
личен доход од самостојно вршење на нестопанска 
дејност, по кои ќе се обезбедуваат средства на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата. 

II 
Стапките на придонесите што ќе се плаќаат 

на Самоуправната интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос 
— по стапка од 0,50%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност — по стапка од 0,25%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на стопанска дејност — по стапка од 0,50%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење на нестопанска дејност — по стапка од 
0,50%. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1976 година. 

Бр. 02-185/1 
29 декември 1975 година 

Струмица 
Претседател, 

Томе Андреев, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 

ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со решение 
Фи. бр. 24/74 од 30. XII. 1974 година, на регистар-
ска влошка бр. 24-00-00 го запиша во судскиот 
регистар основањето на Земјоделската задруга 
„Руен", со седиште во Каменица Македонска. 

Предмет на работење: 
— организирање и унапредување на сопстве-

но земјоделско и сточарско производство, како и 
производство на индивидуалните земјоделски про-
изводители, стапувајќи со нив во кооперантски од-
носи; набавка и продажба на репроматеријали и 
земјоделски машини и орудија за потребите на 
задругата, задругарите и индивидуалните произ-
водители; набавка и продажба на сите видови ин-
дустриска стока за широка потрошувачка; откуп 
и промет на сите видови земјоделски и прехран-
бени артикли, жива стока и сточни производи, ка-
ко и откуп и пласман на техничко и огревно дрво 
и градежни материјали; организирање и пружање 
на угостителски и хотелски услуги; врши трговија 
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на големо и мало, како и снабдување на населе-
нието преку своите магазини и продавници со зем-
јоделски производи, прехранбени артикли и се-
каква индустриска стока за широка потрошувачка, 
нафта и нафтени деривати; колење на стока и 
продажба на месо; производство на леб и бели 
печива; организира и врши штедно — кредитна 
служба. 

Овластување и одговорност на организацијата 
на здружен труд во правниот промет со трети ли-
ца: потполни и неограничени овластувања и пот-
полна и неограничена одговорност. 

Имиња на лицата овластени за потпишување и 
граници на нивните овластувања: Санде Велинов 
Костадинов, со потполни и неограничени овлас-
тувања. 

Задругата во својот состав ги има и следните 
деловни единици: 

1. Деловна единица за кооперација, со седиш-
те во Каменица Македонска.. 

Предмет на работење: 
— откуп и промет на сите видови земјоделски 

производи и прехранбени артикли, жива стока и 
сточни производи, откуп на кожи, пласман на 
техничко и огревно дрво, како и градежни мате-
ријали; организирање и унапредување на сточар-
ското и земјоделското производство на задругата, 
како и на кооперантите и на индивидуалните зем-
јоделски производители, стапувајќи со нив во коо-
перантски односи; откуп и пласман на сите видови-
растенија, ги врши сите работи во врска со коо-
перирањето на задругата со индивидуалните зем-
јоделски производители. 

2. Колонијална продавница број 2, со седиште 
во Каменица Македонска. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови прехранбени про-

изводи, млеко и млечни производи, продажба на 
алкохолни и безалкохолни пијалаци на мало, про-
дажба на бои и лакови, канцелариски материјали, 
учебници и прибор, парфимерија и козметика, пор-
целан и емајлирани садови, производи од тутун и 
кибрит, производи на конзервната индустрија и 
производи од шеќер и какао. 

3. Деловна единица — Колонијална продав-
ница бр. 1, со седиште во село Каменица Македон-
ска. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови прехранбени про-

изводи, трошење на алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци, продажба на порцелан и емајлирани са-
дови, продажба на производи од ТУТУН и кибрит, 
производи од конзервната индустрија и месни 
производи, јужно овошје и сите видови прехран-
бени артикли. 

4. Деловна единица — Колонијална продавни-
ца број 5, со седиште во Делчево. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови колонијални сто-

ки и продажба на сите видови алкохолни и безал-
кохолни пијалаци. 

5. Деловна единица број 4, со седиште во Дел-
чево. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови прехранбени про-

изводи, трошење на алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци на мало, продажба на козметички произво-
ди, порцелан и емајлирани садови, продажба на 
производи од тутун и кибрит, производи од кон-
зервната индустрија и овошје. 

6. Деловна единица — Продавница на брашно 
и сточна храна бр. 1, со седиште во село Каме-
ница. 

Предмет на работење: 
— продажба на брашно, сточна храна, мелнич-

ки производи и семенски стоки. 
' 7. Деловна единица — Продавница за зеленчук 

и овошје бр. 1, со седиште во село Каменица Ма-
кедонска. 

Предмет на работење: 

— продажба на сите видови зеленчук и овош-
је, продажба на производите на конзервната ин-
дустрија, производи од тутуновата индустрија и 
кибрит и пакувани прехранбени производи. 

8. Деловна единица — Продавница на месо број 
1, со седиште во Каменица. 

Предмет на работење: 
— продажба на месо, производи од месо и 

преработка на месо. 
9. Деловна единица — Магазин на прехранбени 

и' колонијални стоки број 1, со седиште во Каме-
ница Македонска. 

Предмет на работење: 
— чување, сместување и продажба на сите ви-

дови прехранбени и колонијални стоки. 
10. Деловна единица — Колонијална продавни-

ца број 3, со седиште во село Каменица Македон-
ска. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови прехранбени про-

изводи, сите видови алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци на мало, продажба на маст и масла за ја-
дење, парфимериски и козметички производи, пор-
целан и емајлирани садови, производи од тутун и 
кибрит, производи од конзервната индустрија, про-
изводи од шеќер и какао, млеко, производи од 
млеко и други прехранбени артикли. 

11. Деловна единица — Мешовита продавница 
број 5, со седиште во село Драмче, Делчевско. 

Предмет на работење: 
—• продажба на текстил, куса, долга и плетена 

конфекција, ка дел ски и ју тени производи, јажар-
ска стока, галантерија, играчки и производи од гу-
ма, производи од пластична маса, железарски сто-
ки, селскостопански алати и машини, вештачки 
ѓубрива и селско стопански производи, средства за 
заштита на добитокот, бои, лакови и масла, кан-
целариски материјали, учебници и прибор, парфи-
мериски и козметички производи, храна за доби-
ток, преработки од месо, жито и мелнички произ-
води од жито, семенски стоки, сите животни на-
мирници и куќни потреби, деликатесни произво-
ди, производи од шеќер и какао, зеленчук, овошје 
и преработки од овошје и зеленчук, млеко и про-
изводи од млеко, трошење на алкохолни и безал-
кохолни пијалаци, преработки од тутун и кибрит 
и градежни материјали. 

12. Деловна единица — Продавница за желе-
зарија број 3, со седиште во Делчево. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови производи од же-

лезо, производи од гума и пластика, бои и лако-
ви, јажарски производи, производи на електрич-
ната индустрија, емајлирани садови, производи од 
стакло, средства за заштита на растенијата, зем-
јоделски машини, земјоделски алатки, училишен 
прибор, мотори за превоз, велосипеди, чинго, ук-
раси и др. 

13. Деловна единица — Фурна, со седиште во 
село Каменица Македонска. 

Предмет на работење: 
— производство и продажба на леб и тестени 

производи. 
14. Деловна единица — Текстилна продавница 

број 1, со седиште во село Каменица Македонска. 
Предмет на работење: 
— продажба на текстилни производи, куса, 

долга и плетена конфекција, галантерија, постел-
нина и други текстилни производи. 

15. Деловна единица — Касапница, со седиште 
во Каменица Македонска. 

Предмет на работење: 
— колење на жива стока и живина за широка 

потрошувачка и внатрешен промет. 
16. Мешовита продавница број 9, со седиште 

во село Стамер. 
Предмет на работење: 
— продажба на текстил, конфекција, каделски 

и јутени производи, јажарска стока, галантерија, 
селскостопански машини и алати, вештачки ѓубри-
ва, средства за заштита на растенијата и добито-
кот, продажба на бои, лакови и масла, канцела-
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риски материјали, учебници и ученички прибор, 
парфимериски и козметички производи, жито и 
мелнички производи од жито, алкохолни и безал-
кохолни пијалаци, производи од тутун и кибрит, 
железарски стоки, производи од гума, пластични 
маси, сточна храна и др. 

17. Деловна единица — Мешовита продавница 
број 1, со седиште во село Саса, Делчево. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови прехранбени сто-

ки, сите видови алкохолни и безалкохолни пијала-
ци, бои и лакови, масла, училишен и канцеларис-
ки материјал, производи од конзервната индуст-
рија, шеќер и производи од шеќер, овошје и зе-
ленчук, жито и мелнички производи, средства за 
заштита на добитокот и растенијата, вештачки ѓуб-
рива, земјоделски машини и алати, стоки на тек-
стилната индустрија, конфекција и др. 

18. Деловна единица — Мешовита продавница 
број 8, со седиште во село Ѕвегор, Делчево. 

Предмет на работење: 
— продажба на текстил, куса, долга и плетена 

конфекција, каделски и јутени производи, јажар-
ска стока, галантерија, базарска стока, играчки, 
обувки, производи од гума и пластична маса, же-
лезарски стоки, селскостопански алатки и маши-
ни, вештачки ѓубрива и селскостопански произво-
ди, средства за заштита на растенијата и добито-
кот, бои, лакови и масла, канцелариски матери-
јали, учебници и ученички прибор, парфимериски 
и козметички прибор, жита и мелени производи од 
жита, семенски стоки, животни намирници и куќ-
ни потреби, деликатесни производи, производи од 
шеќер и какао, зеленчук, овошје и преработки од 
зеленчук и овошје, млеко и млечни производи, 
трошење на алкохолни и безалкохолни пијалаци, 
преработки од тутун и кибрит и градежни мате-
ријали. 

19. Деловна единица — Мешовита продавница 
број 4, со седиште во село Бигла, Делчевско. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови прехранбени ар-

тикли, сите видови алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци, бои, лакови, масла, канцелариски и учи-
лишен материјал, кибрит и др., производи на кон-
зервната индустрија, шеќер, производи од шеќер и 
производи од тутун, жито и мелнички производи 
од жито, овошје, средства за заштита на добито-
кот и растенијата, вештачки ѓубрива, земјоделски 
машини и алати, стоки од текстилната индустри-
ја, конфекција и др. 

20. Деловна единица — Продавница за желе-
зарија број 1, со седиште во село Каменица, Дел-
чевско. 

Предмет на работење: 
Продажба на' сите видови производи од желе-

зо, производи од гума и пластика, бои и лакови, 
јажарски производи, производи на електричната 
индустрија, емајлирани садови, производи од стак-
ло, средства за заштита на растенијата, земјодел-
ски машини и алати, мотори за превоз, велоси-
педи, чинго, украси и др. железарски производи. 

21. Деловна единица — Ресторан број 1, со се-
диште во село Каменица Македонска. 

Предмет на работење: 
—• точење и продажба на сите видови алко-

холни и безалкохолни пијалаци. 
2. Деловна единица — Текстилна продавница 

број 4, со седиште во Делчево. 
Предмет на работење: 
— продажба на текстилни производи, кратка 

стока, метража, конфекција и др. 
23. Деловна единица — Бензинска пумпа број 

1, со седиште во Делчево. 
Предмет на работење: 
—• продажба на сите видови нафта и нафтени 

деривати, резервни делови за моторни возила и 
разни мазива и спреј ови. 

24. Деловна единица — Бензинска пумпа број 
2, со седиште во село Каменица Македонска. 

Предмет на работење: 
— продажба на нафта и нафтени деривати, ав-

то-делови и гуми. 

25. Деловна единица — Текстилна продавница 
број 3, со седиште во Делчево. 

Предмет на работење: 
— продажба на текстилни производи, сите ви-

дови конфекција, волнени и памучни ткаенини, 
постелнина, простирки, мушами, преѓа, производи 
од синтетика, пластика и кожна конфекција. 

26. Деловна единица — Продавница број 5, со 
седиште во Делчево. 

Предмет на работење: 
— продажба на текстил, конфекција и трико-

тажа (кратка стока) волнени и памучни ткаенини, 
постелнина, мушами, преѓа, производи од синте-
тика и кожна конфекција. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
24/75. (146) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
ние Фи. бр. 2/74 од 16. XII. 1974 година, на регис-
тарска влошка 2-00-00 ги запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Земјодел-
ската задруга „Зрновка", со седиште во село Зр-
новци, Кочанско, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
— организација на земјоделско производство на 

сопствени површини, кооперанти и индивидуални 
производители; 

— кооперативни односи со членовите на зад-
ругата и индивидуалните земјоделски производи-
тели од сите видови; 

— преработка и доработка на сите видови зем-
јоделски производи, откуп и продажба на сите 
видови земјоделски производи, купување и про-
дажба на големо и мало на сите видови индустри-
ска стока за широката потрошувачка, набавка на 
големо и продажба на мало на сите видови гра-
дежен материјал, вршење на угостителска дејност, 
набавка на алкохолни пијалоци на големо и про-
дажба на мало, промет со месо, месни производи 
и скара, производство на цигли и сите видови зем-
јани производи и бетонски блокови, штедно-кре-
дитни работи со кооперанти и индивидуални зем-
јоделски производители. 

Овластувања и одговорност на организацијата 
на здружен труд во правниот промет со трети 
лица: неограничено овластување и неограничена и 
потполна одговорност. 

Имиња на лицата овластени за застапување и 
граници на нивните овластувања: 

Глигор Зафиров Иванов, директор со неогра-
ничено застапување и потпишување на задру-
гата и 

Ванчо Пантев Глигоров, шеф на сметковод-
ството. 

Задругата во својот состав ги има и следните 
деловни единици: 

1. Продавница број 7, со седиште во Кочани — 
Хали. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови прехранбени про-

дукти и земјоделски производи, алкохолни и без-
алкохолни пијалаци. 

2. Продавница број 1, со седиште во село Зр-
новци, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— продажба на прехранбени продукти, алко-

холни и безалкохолни пијалаци, земјоделски про-
изводи и индустриски стоки и сточна храна. 

3. Продавница број 2, со седиште во село Зр-
новци, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите индустриски производи од 

железарија, електрични и водоинсталатерски мате-
ријали, садови, порцелан, емајлирани стоки, гу-
мени производи, радиоапарати, телевизори, тран-
зистори и велосипеди. 

4. Продавница број 2, со седиште во село Зр-
новци, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови прехранбени и ин-

дустриски стоки, сите видови земјоделски и пре-
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хранбени производи, мешани индустриски стоки, 
цигари и алкохолни и безалкохолни пијалаци. 

5. Бифе, со седиште во село Зрновци, Кочанско. 
Предмет на работење: 
— продажба на сите видови алкохолни и безал-

кохолни пијалаци, конзерви од сите видови и ме-
зелуци, сите видови цигари и кибрит и шеќерни 
производи. 

6. Ресторан „Зрновка" со летна бавча, со се-
диште во Зрновци, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови алкохолни и безал-

кохолни пијалаци, сувомесни производи, чоколади, 
бисквити, наполитано, бонбони и локум и други 
шеќерни производи, сите видови цигари и кибрит, 
производство на готвени јадења, печење и про-
дажба на секаков вид скара и сите видови угости-
телски услуги. 

7. Продавница, со седиште во село Мородвис, 
Кочанско. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови земјоделски произ-

води, продажба на сите видови прехранбени и ко-
лонијални стоки, продажба на мешани индустри-
ски стоки, цигари и кибрит. 

8. Склад за продажба на градежни материјали 
на големо и мало, со седиште во Кочани. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови градежни матери-

јали на големо и мало и сите видови водоинста-
латерски материјали. 

9. Деловна единица — Касапница, со седиште 
во село Зрновци, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— откуп и продажба на жива стока на големо 

и мало, кожи, продажба на месо и сувомесни про-
изводи, риба и продажба на месо за кебапи. 

10. Продавница, со седиште во село Прибачево, 
Кочанско. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови прехранбени и ин-

дустриски стоки, земјоделски производи, мешани 
индустриски стоки, репроматеријали, сите видови 
вештачки ѓубрива и препарати, брашно и сточна 
храна. 

11. Деловна единица — Продавница, со седиште 
во Кочани. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови прехранбени про-

изводи, индустриски стоки, сите видови земјо-
делски производи и прехранбени стоки, мешани 
индустриски стоки, алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци и сите видови цигари и кибрит. 

12. Деловна единица — Претставништво, со се-
диште во Скопје, ул. „Мито Хаџи Василев", блок 
V, градски ѕид. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови земјоделски про-

изводи на големо и мало, набавка на сите видови 
стоки, како и градежни материјали на големо и 
мало, посредување со трети лица за сметка на за-
другата. 

13. Деловна единица — Циглана, со седиште во 
село Зрновци, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— производство на цигли, ќерамиди, блокови и 

монтирање. 
14. Деловна единица — Штедно-кредитна служ-

ба, со седиште во село Зрновци, Кочанско. 
Предмет на работење: 
— ги врши сите штедно-кредитни работи со 

членовите на задругата, кооперанти и индивидуал-
ни земјоделци. 

15. Деловна единица — оризова фабрика со се-
диште во село Зрновци, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— преработка и доработка на оризова арпа на 

членовите кооперанти индивидуални земјоделски 
производители и стопански организации, глазира-
ње и пакување на бел ориз. 

16. Деловна единица — Електричен млин, со 
седиште во село Зрновци, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— преработка на бели житарица односно сите 

видови житарици. 
17. Деловна единица — Кооперација, со седиш-

те во село Зрновци, Кочанско. 
Предмет на работење: 
— врши организирање на земјоделското произ-

водство, снабдување на индивидуалните земјодел-
ци со репроматеријали, вештачки ѓубрива, квали-
тетни сорти, семиња, хемиски средства за зашти-
та, услуги со земјоделска механизација, набавка 
на опрема, приплоден добиток, кредитирање со ос-
новни и обртни средства за унапредување на зем-
јоделското производство, организира тов на до-
биток, врши откуп на сите видови земјоделски 
производи, крупен и ситен добиток, градинарски 
производи, овошје, грозје, како и други видови на 
пазарни вишоци од членовите на задругата — коо-
перантите и останатите земјоделски производители. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, фи. бр. 
2/74. (147) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение 
Фи. бр. 5/74 од 16. XII. 1974 година, на регистар-
ска влошка 5-00-00 ги запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на Земјодел-
ската задруга „Галеб", со седиште во село Трка-
ње, Кочанско, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
— организирање и унапредување на земјодел-

ското производство на членовите на задругата — 
кооперанти и другите индивидуални производители, 
стапувајќи со нив во кооперативни односи; набав-
ка на репроматеријали, семиња, ѓубрива, хемиски 
препарати и други заштитни препарати за земјо-
делското производство; набавка на земјоделски 
машини и орудија, откуп и продажба на сите зем-
јоделски и сточарски производи и жива стока; 
врши услуги со земјоделски машини; прибирање 
на парични средства за штедно-кредитно работе-
ње; организирање на земјоделско производство, ка-
ко и производство на оние земјоделци кои имаат 
трајно право на користење земја земена под наем 
и закупнина; откуп и товење на жива стока за 
потребите на кланицата, организирање на сточар-
ско производство; промет на месо и месни произ-
води; организирање и пружање на угостителски 
услуги; изработка и продажба на бетонски блоко-
ви; трговска купопродажба на стоки за широката 
потрошувачка и градежни материјали. 

Овластувања на организацијата на здружениот 
труд во правниот промет со трети лица: неограни-
чени овластувања и неограничена и потполна од-
говорност. 

Имиња на лицата овластени за застапување и 
границите на нивните овластувања: Спиро Митев, 
директор со неограничени права за застапување 
и потпишување и Љубомир Јанев, шеф на смет-
ководството. 

Во својот состав задругата ги има и следните 
деловни единици: 

1. Деловна единица — Блокара, со седиште во 
Кочани. 

Предмет на работење: 
—• производство на бетонски блокови од шлака 

и песок, како и опализиран туф, продажба на бе-
тонски блокови. 

2. Деловна единица — Луштара ,со седиште во 
село Тркање, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— преработка на оризова арпа во бел ориз, гла-

зирање и пакување на бел глазиран ориз. 
3. Деловна единица — Машински парк, со се-

диште во село Тркање, Кочанско. 
Предмет на работење: 
— врши услуги со трактори, комбајни, превоз 

на разни стоки со камиони, како и услуги со други 
земјоделски машини. 
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4. Деловна единица — Кооперација, со седиш-
те во село Тркање. 

Предмет на работење: 
— организирање на земјоделско производство 

на членовите кооперанти и другите индивидуални 
земјоделски производители, стапувајќи со нив во 
кооперативни односи: набавка на репроматеријали, 
семиња, ѓубрива, заштитни средства и други хе-
миски препарати за заштита на земјоделското про-
изводство; набавка на машини и орудија намене-
ти за земјоделството, откуп и продажба на земјо-
делски производи, како и жива стока. 

5. Деловна единица — Продавница број 1, со 
седиште во Кочани. 

Предмет на работење: 
— промет на месо и месни производи. 
6. Деловна единица број 2, со седиште во Ко-

чани. 
Предмет на работење: 
— промет на месо и месни производи. 
7. Продавница број 3, со седиште во Кочани. 
Предмет на работење: 
—• промет на месо и месни производи. 
8. Продавница — Бифе, со седиште во е. Тр-

кање — Кочани. 
Предмет на работење: 
— врши промет на алкохолни и безалкохол-

ни пијалаци, промет со скара, како и стоки за ши-
рока потрошувачка. 

9. Деловна единица — Штедно-кредитно рабо-
тење, со седиште во село Тркање, Кочанско. 

Предмет на работење: 
— кредитирање на кооперантите, штедно-кре-

дитно работење и склучување на договори за кре-
дитирање. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
5/74 г. (149) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение 
Фи. бр. 6/74 од 23. XII. 1974 година, на регистарска 
влошка 6-00-00 ги запиша во судскиот регистар 
основањето и конституирањето на Земјоделската 
задруга^ „Кукла", село Куклиш, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— производство, преработка и доработка и про-

мет на земјоделски производи; вршење услуги на 
индивидуалните земјоделци со механизација и 
снабдување со репроматеријали, откуп на земјо-
делски производи; организирање и унапредување 
на сопственото земјоделско и сточарско производ-
ство, како и производството на задругарите и инди-
видуалните земјоделски производители, стапувајќи 
со нив во кооперантски односи; промет со семен-
ски материјал, ѓубрива и заштитни средства во 
земјоделството; промет со колонијални и индустри-
ски стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, 
како и сувомесни производи преку своите продав-
ници; промет и производство на градежен мате-
ријал и техничко и огревно дрво; вршење на сите 
услуги со земјоделски машини, како и транспортни 
возила, штедно-кредитно работење и вршење на 
сите услуги, пружање стручна помош во врска со 
реализацијата и организацијата на земјоделското 
и сточарском производство. 

Овластување и одговорност на организацијата 
на здружениот труд во правниот промет со трети 
лица: неограничено овластување и неограничена и 
потполна одговорност. 

Имиња на лицата овластени за потпишување и 
граници на нивните овластувања: Асен Арламов, 
директор, со неограничени права за застапување 
и потпишување и Донев Павле, шеф на сметковод-
ството. 

Во составот на задругата спаѓаат и следните де-
ловни единици: 

1. Деловна единица за Кооперација, со седиш-
те во село Куклиш, Струмичко. 

Предмет на работење: 

— организирање на земјоделското производство 
на членовите — кооперанти и другите индивидуал-
ни земјоделски производители стапувајќи со нив 
во кооперативни односи; набавка на репроматери-
јали, семиња, ѓубрива, заштитни средства и други 
хемиски препарати за заштита на земјоделското 
производство; набавка на машини наменети за 
земјоделското производство; прибирање на парични 
средства и давање заеми, откуп и продажба на 
земјоделски производи и жива стока. 

2. Деловна единица — Продавница број 1, со 
седиште во село Куклиш, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— промет на мало со колонијални и индустри-

ски стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, 
како и сувомесни производи. 

3. Деловна единица — Продавница број 2, со се-
диште во село Куклиш, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— промет на мало со колонијални и индустри-

ски стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, ка-
ко и сувомесни производи. 

4. Деловна единица — Продавница број 3, со 
седиште во село Куклиш. 

Предмет на работење: 
— промет на мало со колонијални и индустрис-

ки стоки, алкохолни и безалкохолни пијалоци, ка-
ко и сувомесни производи. 

5. Деловна единица — Продавница број 4, со 
седиште во село Гр. Балдовци. 

Предмет на работење: 
— промет на мало со колонијални и индуст-

риски стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, 
како и сувомесни производи. 

6. Деловна единица број 6 — Бифе, со седиште 
во село Попчево, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— промет на мало со алкохолни и безалкохол-

ни пијалаци и печење на месни производи на 
скара. 

7. Деловна единица — Продавница бр. 7, со се-
диште во Струмица. 

Предмет на работење: 
— промет на мало со колонијални и индустри-

ски стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци и 
сувомесни производи. 

8. Деловна единица за промет на мало, со се-
диште во село Свидовица, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— промет на мало на животни намирници и 

предмети за куќни потреби, мешани индустриски 
стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци. 

9. Деловна единица бр. 9 — Бифе „Горно топ-
че", со седиште во Струмица. 

Предмет на работење: 
— промет на мало со алкохолни и безалкохол-

ни пијалаци, како и печење на месни производи 
на скара. 

10. Деловна единица — Продавница бр. 10 
„Горно топче", со седиште во Струмица. 

Предмет на работење: 
— промет со сите колонијални и индустриски 

стоки на мало, како и алкохолни и безалкохолни 
пијалаци и сувомесни производи. 

11. Деловна единица број 11 — Бифе, со се-
диште во село Костурино, Струмичко. 

Предмет на работење: 
—• промет на мало со алкохолни и безалкохол-

ни пијалаци, како и печење на месни производи 
на скара. 

12. Деловна единица — Продавница број 5, со 
седиште во село Попчево. 

Предмет на работење: 
— промет на мало со колонијални и индустри-

ски стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци и 
сувомесни производи. 
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13. Деловна единица за „Откуп на кожа и вол-
на", со седиште во Струмица. 

Предмет на работење: 
— промет и откуп на сурова кожа и волна. 
14. Деловна единица — Откуп на огревно дрво, 

градежни материјали, железо и др., со седиште во 
село Попчево, Струмица. 

Предмет на работење: 
— откуп и продажба на огревно дрво, градеж-

ни материјали, железо и др. 
15. Деловна единица „Варница", со седиште во 

село Раборци. 
Предмет на работење: 
— производство и продажба на негасена вар. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 

бр. 6/74. (151) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
ние Фи. бр. 9 од 23. ХП. 1974 година на регистар-
ската влошка бр. 9-00-00 го запиша во регистарот 
основањето и конституирањето на Земјоделската 
задруга „Благој Мучето", со седиште во село Про-
сениково, Струмичко, со следните податоци: 

Предмет на работењето: 
—• организирање и унапредување на сопстве-

ното земјоделско и сточарско производство, како и 
производството на задругарите и индивидуалните 
земјоделски производители, стапувајќи со нив во 
кооперативни односи; 

— производство, преработка и доработка на 
земјоделски производи; услуги на индивидуалните 
земјоделски производители со механизација, снаб-
дување со репроматеријали, откуп на земјоделски 
производи; 

— промет со семиња, ѓубрива* и други средства 
во земјоделството; 

— промет на сите видови прехранбени и коло-
нијални стоки, алкохолни и безалкохолни пијала-
ци и сувомесни производи; 

— промет на градежен материјал и техничко и 
огревно дрво; 

— вршење на сите услуги со земјоделски ма-
шини како и транспортни возила; 

— штедно-кредитно работење; 
— вршење на сите услуги и пружање на струч-

на помош во врска со организација и реализација 
на земјоделско и сточарско производство. 

Овластувања и одговорност на организацијата 
на здружен труд во правниот промет со трети ли-
ца: неограничено овластување и неограничена и 
потполна одговорност. 

Имиња и занимања на лица овластени за за-
стапување и потпишување на организацијата на 
здружен труд: Благој ѓорѓиев, директор, со нео-
граничени права за застапување и потпишување 
на задругата и Јанко Палифров, шеф на сметко-
водство. 

Задругата во својот состав ги има и следните 
деловни единици: 

1. Деловна единица за кооперација, со седиште 
во село Просениково, Струмичко. 

Предмет на работење: 
—. организирање на земјоделско производство 

со членовите — кооперанти и други земјоделски 
производители, стапувајќи со нив во кооперативни 
односи; 

— набавка на репроматеријали, семиња, ѓубри-
ва, заштитни и други хемиски препарати за зашти-
та на земјоделското производство; 

—• прибирање на парични средства и давање 
зајмови; 

— откуп и продажба на земјоделски произво-
ди и жива стока. 

2. Деловна единица — Продавница бр. 1, со 
седиште во село Просениково, Струмичко. 

Предмет на работење: 
—• промет на сите видови прехранбени и коло-

нијални стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци 
и сувомесни производи. 

3. Деловна единица — Продавница бр. 2, со се-
диште во село Чанаклија, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— промет на сите видови прехранбени и коло-

нијални стоки; 
— алкохолни и безалкохолни пијалаци и суво-

месни производи. 
4. Деловна единица — Продавница бр. 3, со 

седиште во е. Нова Маала, Струмичко. 
Предмет на работење: 
—. промет на сите видови прехранбени артикли 

и колонијална стока, алкохолни и безалкохолни 
пијалаци и сувомесни производи. 

5. Деловна единица — Продавница бр. 4, со се-
диште во е. Просениково, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— промет на сите видови прехранбени и коло-

нијални стоки, алкохолни и . безалкохолни пија-
лаци и сувомесни производи. 

6. Деловна единица —• Продавница бр. 5 со се-
диште во е. Нивичино, Струмица. 

Предмет на работење: 
— промет на сите видови прехранбени и ко-

лонијални стоки, алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци и сувомесни производии. 

7. Деловна единица — Продавница бр. 6 со се-
диште во село Ново Добрејци. 

Предмет на работење: 
—• промет на сите видови прехранбени и ко-

лонијални стоки и алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци и сувомесни производи. 

8. Деловна единица — Продавница бр. 7, со се-
диште во е. Сушево, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— промет на прехранбени и колонијални сто-

ки, алкохолни и безалкохолни пијалаци и суво-
месни производи. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 9/74. (153) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
ние Фи. бр. 18/74 од 24. ХИ. 1974 година, на регис-
тарската влошка бр. 18 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Земјо-
делската задруга „Слога" — село Бориево, Стру-
мичко, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
—• унапредување на земјоделското производство 

на сопствените капацитети и кај индивидуалните 
земјоделски производители; развивање на сточар-
ството, живинарството и др.; набавка на репрома-
теријали, земјоделски машини и орудија за по-
требите на задругата и индивидуалните произво-
дители; снабдување на индивидуалните производи-
тели со сите видови прехранбени, колонијални, ин-
дустриски стоки, како и друга стока за широката 
потрошувачка; откуп на земјоделски и сточарски 
производи и жива стока, откуп и преработка и 
продажба на техничко и огревно дрво и градежни 
материјали; организира изработка, откуп и про-
дажба на домашни ракотворби, врши услуги на ин-
дивидуалните земјоделци со земјоделска механи-
зација и пружа стручна помош во врска со уна-
предувањето на земјоделството, сточарството и дру-
гите дејности, организира угостителство и врши 
продажба на стоки за потребите на индивидуалните 
производители и другите потрошувачи, организира 
штедно-кредитно работење, прибирање парични 
средства и давање зајмови на индивидуалните зем-
јоделци; трговија на големо и мало преку свои 
деловни единици. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
има потполна и неограничена одговорност. Трај-
ков Стефчо, директор, потполно и неограничено ја 
потпишува и застапува задругата и Томов Коста-
дин, шеф на сметководството. 

Задругата е основана со одлука на Основачко-
то собрание на индивидуалните земјоделски произ-
водители од село Бориево, Струмичко, број 150 од 
22. XII. 1974 година. 

Земјоделската задруга „Слога" — село Бориево, 
Струмичко, во својот состав ги има и следните де-
ловни единици: 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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1. Деловна единица кооперација, со седиште 
во село Бориево, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— организира унапредување на земјоделското 

производство, сточарството и другите дејности на 
индивидуалните земјоделски производители — коо-
перанти, врши набавка и ги снабдува земјоделски-
те производители со семиња, вештачки ѓубрива, ре-
проматеријали и средства за заштита на растени-
јата, набавка на земјоделска механизација и ору-
дија; врши откуп на сите видови земјоделски про-
изводи, сточарски производи, жива стока и други 
пазарни вишоци од индивидуалните земјоделски 
производители; врши откуп, преработка и дора-
ботка на земјоделски и сточарски производи; ор-
ганизира изработка на домашни ракотворби, ги 
откупува и натаму реализира; врши услуги на ин-
дивидуалните земјоделци со земјоделска механиза-
ција во обработка на површините и прибирање 
на земјоделското производство, како и услуги со 
сопствените транспортни средства и друго. 

2. Деловна единица — Продавница број 2, со 
седиште во село Бориево. 

Предмет на работење: 
— врши продажба на земјоделски, сточарски и 

други производи, како и продажба на прехранбени, 
колонијални, индустриски и други стоки за ши-
роката потрошувачка, врши продажба на цигари, 
кибрит, алкохолни и безалкохолни пијалаци и др. 

3. Деловна единица — Продавница број 3, со 
седиште во село Бориево. 

Предмет на работење: 
— исто како деловната единица број 2. 
4. Деловна единица комерцијална служба на 

големо и мало, со седиште во Струмица. 
Предмет на работење: 
— откуп и продажба на земјоделски, сточар-

ски и прехранбени производи, како и жива стока 
на големо и мало, откуп, преработка и продажба 
на техничко и огревно дрво и градежни матери-
јали, набавка на земјоделска механизација и ору-
дија, како и транспортни средства за потребите на 
задругата и снабдување на индивидуалните земјо-
делци; врши промет на стоки на големо и мало, 
транзит и посредување. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 18/64. (161) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
ние Фи. бр. 22/74 од 26. ХП. 1974 година, на регис-
тарската влошка бр. 22-00-00 ги запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Санто Ѓорѓиев" со седиште 
во село Аргулица, Штипско, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
— организација и унапредување на сопстве-

ното земјоделско и сточарско производство, како 
и производството на задругарите, индивидуалните 
земјоделски производители, стапувајќи со нив во 
кооперативни односи; набавка и продажба на ре-
проматеријали, земјоделски машини и орудија за 
потребите на задругата, задругарите, индивидуал-
ните производители и на сите видови индустриска 
стока за широка потрошувачка и средства за за-
штита на растенијата и добитокот; откуп и про-
мет на сите видови земјоделски, прехранбени ар-
тикли, жива стока и сточни производи, преработка 
и доработка на земјоделски и сточарски произво-
ди; откуп, преработка и пласман на огревно, тех-
ничко дрво и градежни материјали, изработка, от-
куп и пласман на домашни ракотворби, убирање на 
парични средства и давање на заеми (штедно-
кредитно работење); организирање и пружање на 
угостителски и хотелски услуги; вршење на сите 
услуги и пружање на стручна помош во врска 
со организацијата и унапредувањето на земјодел-
ството и сточарското производство. 

Овластувања на организацијата на здружениот 
труд во правниот промет со трети лица: потполно 
и неограничено овластување и потполна одговор-
ност. 

Стоилко Димитровеки, директор има потполно 
и неограничено овластување во застапувањето и 
потпишувањето на организацијата и Трајко Фи-
липов, шеф на сметководството. 

Задругата во својот состав ги има и следните 
деловни единици: 

1. Деловна единица — Кооперација, со седиш-
те во село Аргулица, Штипско. 

Предмет на работење: 
— организира земјоделско, овоштарско, лозар-

ско и сточарско производство на имотите на чле-
новите на задругата и на други индивидуални 
земјоделски производители; врши услуги со зем-
јоделски машини и друга механизација на имоти-
те од членовите на задругата и другите индивиду-
ални производители со кои стапуваат во коопера-
тивни односи; врши преработка и доработка на 
земјоделски, сточарски и други производи и ги 
пласира на пазарот; врши откуп и пласман на сите 
земјоделски, овоштарски, сточарски и други про-
изводи со членовите на задругата и индивидуални-
те производители, кредитира планови на задругата 
и другите земјоделски производители со добиток, 
земјоделска механизација, алати и градежни — 
стопански објекти; ги снабдува членовите на за-
другата и другите индивидуални земјоделци со ре-
проматеријали (вештачки ѓубрива, семиња и сред-
ства за заштита на растенијата и добитокот), како 
и со земјоделска механизација и други земјоделски 
алати и делови. 

2. Деловна единица — Продавница за мешана 
стока, со седиште во село Аргулица, Штипско. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови индустриска сто-

ка од широка потрошувачка, прехранбени произ-
води, алкохолни и безалкохолни производи, цигари 
и кибрит и градежен материјал. 

3. Деловна единица — Продавница за елек-
трични, разладни и други уреди, со седиште во 
село Аргулица, Штипско. 

Предмет на работење: 
— продажба на електрични и разладни уреди, 

железарија, резервни делови за земјоделски ма-
шини, средства за заштита на растенијата и зем-
јоделски машини. 

4. Деловна единица — Ресторан, со седиште во 
село Аргулица, Штипско. 

Предмет на работење: 
— крчмење на сите видови алкохолни и без-

алкохолни пијалаци, мезелуци, готвење на јадења, 
спремање скар$, продажба на цигари, кибрит и 
лф. 

5. Деловна единица — Продавница со седиш-
те во село Црвулево, Штипско. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови индустриска сто-

ка од широка потрошувачка, прехранбени про-
дукти, алкохолни и безалкохолни пијалаци, цигари 
и кибрит, брашно и сточна храна. 

6. Деловна единица — Продавница, со седиште 
во е. Козјак, Штипско. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови индустриска стока 

за широка потрошувачка, алкохолни и безалкохол-
ни пијалаци, цигари и кибрит. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 22/74. (167) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 10/74 од 23. ХИ. 1974 година, на ре-
гистарска влошка бр. 10-00-00 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Единство", со седиште во 
село Ново Село, Струмичко, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
— организирање и унапредување на земјодел-

ското и сточарском производство, како сопстве-
ното така и на индивидуалните производители, ста-
пувајќи со нив во кооперативни односи; 

— набавка и продажба на репроматеријали; 
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— откуп и промет на сите видови земјоделски 
ч прехранбени артикли, жива стока и сточни про-
изводи; 

— преработка и доработка на земјоделски и 
сточарски производи; 

— производство, откуп и преработка на тутун; 
— изработка, откуп и пласман на домашни 

ракотворба 
, — штедно-кредитна служба; 

— обавување кланична дејност, пружање тран-
спортни услуги на кооперантите и индивидуалните 
земјоделски производители; 

— вршење на сите услуги и пружање на струч-
на помош во врска со организацијата и унапреду-
вањето на земјоделското и сточарског производ-
ство; 

— набавка и продажба на индустриска стока и 
стока за широката потрошувачка; 

— организирање и пружање на угостителски и 
хотелски услуги; 

— набавка и продажба на нафта и нафтени 
деривати; 

— откуп, преработка и пласман на огревно и 
техничко дрво и градежен материјал. 

Овластувања на задругата во правниот промет 
на трети лица: неограничено овластување и не-
ограничена и потполна одговорност. 

Имиња на лица овластени за застапување и 
потпишување на задругата: Павлов Христо, дирек-
тор, неограничено ја застапува и потпишува задру-
гата, Јанушев Наќе, шеф на сметководството и 
Божинов Бошко, благајник. 

Задругата е основана со одлуката на Основач-
кото собрание на индивидуалните земјоделски про-
изводители, број 03-1484 од 17. ХИ. 1974 година. 

Задругата во својот состав ги има и следните 
деловни единици: 

1. Деловна единица — Продавница за месо број 
1, со седиште во село Ново Село, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— продажба на месо, риба и месни производи. 
2. Деловна единица — Продавница за месо број 

2, со седиште во Струмица, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 3. 
Предмет на работење: 
— продажба на риба, месо и месни производи, 
3. Деловна единица — ресторан со кујна, со 

седиште во село Ново Село, Струмичко. 
Предмет на работење: 
— продажба на алкохолни и безалкохолни пи-

јалаци со пружање угостителски услуги (сервира-
ње на храна и ел.). 

4. Деловна единица — Продавница број 12, 
со седиште во Струмица. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови индустриска сто-

ка и стока за широката потрошувачка. 
5. Деловна единица — Продавница број И, со 

седрппте во село Велуса, Струмичко. 
Предмет на работење: 
— продажба на сите видови индустриска стока 

и стока за широката потрошувачка. 
6. Деловна единица — Продавница број 10, со 

седиште во село Ново Коњарево, Струмичко. 
Предмет на работење: 
— продажба на сите видови индустриска сто-

ка и стока за широката потрошувачка. 
7. Деловна единица — Продавница број 9, со се-

диште во Струмица. 
Предмет на работење: 
— продажба на сите видови индустриска сто-

ка и стока за широката потрошувачка. 
8. Деловна единица — Продавница број 8, со 

седиште во село Робово, Струмичко. 
Предмет на работење: 
— продажба на сите видови индустриска стока 

и стока за широката потрошувачка. 
9. Деловна единица — Продавница број 7, со 

седиште во село Турново, Струмичко. 
Предмет на работење: 
— продажба на сите видови индустриска стока 

и стока за широката потрошувачка. 

10. Деловна единица — Продавница број 6, со 
седиште во село Босилово, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови индустриска сто-

ка и стока за широката потрошувачка. 
И. Деловна единица — Продавница број 5, со 

седиште во село Сушица, Струмичко. 
Предмет на работење: 
— продажба на сите видови индустриска сто-

ка и стока за широката потрошувачка. 
12. Деловна единица — Продавница број 4, со 

седиште во село Мокрино, Струмичко. 
Предмет на работење: 
— продажба на сите видови индустриска стока 

и стока за широката потрошувачка. 
13. Деловна единица — Продавница број 3, со 

седиште во село Мокрино, Струмичко. 
Предмет на работење: 
— продажба на сите видови индустриска сто-

ка и стока за широката потрошувачка. 
14. Деловна единица — Продавница број 2, со 

седиште во село Ново Село, Струмичко. 
Предмет на работење: 
— продажба на сите видови индустриска стока 

и стока за широката потрошувачка. 
15. Деловна единица — Продавница број 1, со 

седиште во село Ново Село, Струмичко. 
Предмет на работење: 
— продажба на сите видови индустриска сто-

ка и стока за широката потрошувачка. 
16. Деловна единица за кооперација, со седиште 

во село Ново Село, Струмичко. 
Предмет на работење: 
— организирање на земјоделското производство 

со членовите кооперанти и други земјоделски про-
изводители, стапувајќи со нив во кооперантски 
односи; 

— набавка на репроматеријали, семиња, ѓубри-
ва, заштитни и други хемиски препарати за зашти-
та на земјоделското производство; 

— прибирање парични средства и давање за-
еми; 

— откуп и продажба на земјоделски произво-
ди и жива стока; 

— откуп и преработка на тутун и негово про-
изводство. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 10/74. (154) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 11/74 од 23. XII. 1974 година, на ре-
гистарска влошка 11-00-00 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Зем-
јоделската задруга „Тромеѓа" од село Старо Ко-
пчарев©, Струмичко, со следните податоци: 

Предмет на работење: 
— организирање и унапредување на земјодел-

ското и сточарското производство, како и про-
изводството на задругата и индивидуалните про-
изводители, стапувајќи со нив во кооперативни од-
носи; набавка и продажба на репроматеријали, 
земјоделски машини и орудија за потребите на за-
другата и индивидуалните производители, на сите 
видови индустриска стока за широката потрошу-
вачка, откуп и промет со сите видови земјоделски 
и прехранбени артикли, жива стока и сточни про-
изводи; преработка на земјоделски и сточарски 
производи; откуп и преработка на техничко, огрев-
но дрво и градежни материјали; изработка, откуп 
и пласман на домашни ракотворба прибирање па-
рични средства и давање на заеми; организирање 
и пружање на хотелско-угостителски услуги, како 
и вршење на сите услуги и пружање стручна по-
мош во врска со организацијата на земјоделското 
производство и сточарството. 

Овластувања и одговорност на организацијата 
на здружен труд во правниот промет со трети ли-
ца: потполна и неограничена одговорност и пот-
полно и неограничено овластување. 

Имиња на лицата овластени за потпишување 
и границите на нивните овластувања: Санде Ан-
донов, директор, со потполно и неограничено овла-
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стување за застапување и потпишување и Коста-
дин Аризанов, шеф на сметководството, потпишува 
финансиски документи. 

Задругата во својот состав ги има и следните 
деловни единици: 

1. Деловна единица — Продавница број 1, со 
седиште во село Старо Коњарево, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— продажба на мало на мешани стоки, елек-

троуреди, конфекција, трикотажа, железарија, леб 
и брашно, сувомесни производи, јужно овошје, ме-
бел, галантерија, алкохолни и безалкохолни пија-
лаци, гумени и пластични производи и др. 

2. Деловна единица — Продавница број 2, со се-
диште во село Ново Коњарево, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— продажба на мало на мешана стока, елек-

троуреди, конфекција, трикотажа, железарија, леб 
и брашно, сувомесни производи, јужно овошје, 
мебел, галантерија, алкохолни и безалкохолни пи-
јалаци, гумени, пластични производи и др. 

3. Деловна единица — Продавница бр. 3, со 
седиште во село Дражево, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— продажба на мало на мешани стоки, елек-

троуреди, конфекција, трикотажа, железарија, леб 
и брашно, сувомесни производи, јужно овошје, ме-
бел, галантерија, алкохолни и безалкохолни пија-
лаци, гумени и пластични производи и др. 

4. Деловна единица — Крчма, со седиште во 
село Смоларе, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— продажба на сите видови алкохолни и без-

алкохолни пијалаци, сите видови сувомесни и кон-
зервни производи, сите видови на шеќерни про-
изводи, како и сите видови цигари и ќибрит. 

5. Деловна единица — Кооперација, со седиште 
во село Старо Коњарево, Струмичко. 

Предмет на работење: 
— го организира и унапредува земјоделското 

производство, сточарството и другите дејности на 
индивидуалниот сектор, ги снабдува индивидуални-
те земјоделци со семиња, репроматеријали, припло-
ден добиток и др., врши откуп од индивидуалните 
земјоделци на земјоделски производи, жива стока 
и сточарски производи, како и други пазарни ви-
шоци што ги произведуваат индивидуалните зем-
јоделски производители. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
11/74. (155) 

СОДРЖИНА 

Советот на Болницата за нервни и душевни 
болести, е. Бардовци — Скопје, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на три работни места со не-
полно работно време и тоа: 

1. Лекар специјалист — офталмолог 1 
2. Лекар специјалист — рентгенолог 1 
3. Виши рентген техничар 1 
Услови: 
Кандидатите со пријавата да приложат сог-

ласност од органот на самоуправувањето на работ-
ната организација каде што се вработени со полно 
работно време дека им одобрува да работат со 
неполно работно време во друга работна организа-
ција и писмена изјава дека не работат допол-
нително во друга работна организација. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (49) 

Страна 

50. Одлука за помилување на осудени лица 105 
51. Одлука за именување секретар на Ре-

публичкиот совет за односи со стран-
ство — — — — — — — — — — 105 

52. Одлука за именување на секретар на 
Републичкиот совет за заштита на по-
редокот утврден со Уставот — — — — 105 

53. Решение за распишување на дополнител-
ни избори за избор на делегат во Собо-
рот на општините на Собранието на Со-

ијалистичка Република Македонија — 106 
54. Одлука за изменување и дополнување на 

Одлуката за определување на постојан 
паричен додаток на носителите на „Пар-
тизанска споменица 1941" и нивните се-
мејства — — — — — — —• — — 

55. Решение за утврдување престанување на 
функцијата членови и за именување чле-
нови на Советот на Архивот на Маке-
донија — — — — — — — — — 106 

56. Решение за утврдување престанување на 
функцијата членови и за именување чле-
нови на Советот на Народниот театар во 
Скопје — — — — — — — — — 107 

57. Решение за утврдување престанување на 
функцијата членови и за именување чле-
нови на Советот на Археолошкиот му-
зеј на Македонија — — — — — — 107 

58. Решение за утврдување престанување на 
функцијата членови и за именување чле-
нови на Советот на Историскиот музеј на 
Македонија — — • — — — — 107 

59. Решение за утврдување престанување на 
функцијата членови и за именување чле-
нови на Еколошкиот музеј на Маке-
донија — — — — — — — — — 107 

00. Решение за утврдување престанување на 
функцијата членови и за именување чле-
нови на Советот на Природно-научниот 
музеј на Македонија — — — — — 108 

61. Решение за утврдување престанување на 
функцијата член и за именување член 
на Советот на Институтот за фолклор — 108 

62. Решение за утврдување престанување на 
функцијата членови и за именување чле-
нови на Советот на Македонската фил-
хармонија — — — — — — — — 108 

63. Решение за утврдување престанување на 
функцијата членови и за именување чле-
нови на Советот на Ансамблот за народни 
игри и песни „Танец" — — — — — 108 

64. Решение за утврдување престанување на 
функцијата членови и за именување чле-
нови на Советот на Заводот за културно-
просветен и наставен филм во Скопје -— 109 

65. Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 78/74 од 16 јануари 1976 година — 109 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

103. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за определување на условите 
под кои на работниците и со нив изедна-
чени лица се обезбедува право на дода-

ток на деца — — — — — — — — 110 
104. Одлука за определување висината на до-

датокот на деца — — — — — — — 110 
105. Одлука за утврдување стапките на при-

донесите од личните доходи на работните 
луѓе на СИЗ на основното образование 
на Општината на град Скопје за 1976 
година — — — —• — — —• — — 110 

106. Одлука за утврдување на височината на 
стапката на придонесите за здравствено 
осигурување на работниците — — — 111 

107. Одлука за утврдување стапки на придо-
несите од личните доходи на граѓаните 
на Општинската самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на де-
цата — Струмица, за 1976 година — — 111 
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Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ излегоа од печат 
З Б И Р К А 

НА СУДСКИ ОДЛУКИ 
НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Збирката ги содржи, покрај предговор, сите одлуки од судската практика на 
Врховниот суд на Македонија за десеттого дишен период заклучно со 1974 година. 

Материјата е систематизирана по области во три дела: 
— одлуки од судската практика по кривично право, 
— одлуки од судската практика по граѓанско право, 
— одлуки од судската практика по управни спорови. 
Кон збирката е даден и регистар на поимите. 
Оваа збирка може многу корисно да им послужи во практиката на судиите, 

јавните обвинители и правобранители, адвокатите и на правниците во органите на упра-
вата и во организациите на здружениот труд, и на другите организации во уедначување 
на судската и управната практика. 

Цената е 150 динари. 
З А К О Н 

ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО 
со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите 

Збирката содржи, покрај републичкиот Закон, и делови од сојузниот Закон за 
наследувањето што се во важност. ' 

Збирката има за цел да го олесни користењето на Законот за наследувањето, 
кој спаѓа меѓу првите закони од новата проширена надлежност на републиките со но-
вата содржина и суштина на југословенскиот федерализам. Со објаснувањата и со прика-
зот на судската практика, како и со регл старот на поимите, Збирката претставува една 
вообличеиа целина од овој вид, која ќе им послужи како прирачно помагало на судо-
вите и другите правосудни и заинтересирани органи, на работните организациии, на адво-
катите и на сите други што на непосреден или посреден начин пројавуваат интерес за 
проблемите на наследувањето. < 

Збирката ја приготвил: м-р Кирил Чавдар, судија на Врховниот суд на Маке-
донија; судската практика ја средила: Мирослава Каличанин, советник во Републичкиот 
секретаријат за правосудство. 

Рецензија и предговор д-р Горѓи Цаца, републички секретар за правосудство. 
Цената е 42 динари. 

Д Е Л О В Н И К 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Овој нов деловник е донесен од Собранието на СРМ при крајот на минатата 

година, а објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 37/75. 
Со Деловникот се утврдуваат пра вилата за работа и организација на Со-

бранието на СР Македонија, неговите собори, како и на работните тела на Собранието и 
на соборите. 

Цената на збирката е 25 динари. 
Се наоѓа во печат: 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 

Збирката ги содржи: Закон за бракот, Закон за односите на родителите и де-
цата, Закон за посвојување, Правилник за начинот на водење евиденција за посвоените 
лица и за определување на документи за посвојувањето, Закон за старателство, Закон за 
личното име, Закон за прогласување на исчезнати лица за умрени и за докажување 
смртта, Закон за матичните книги, Упатство за водење на матичните книги, предговор и 
предметен регистар. 

Целта на збирката е да ја олесни примената на законите и другите прописи. 
Збирката корисно ќе им послужи во практиката на работниците што ги решаваат про-
блемите и прашањата што настануваат од семејните односи, а во прв ред на органите 
на управата, на судовите, на органите за старателство, на адвокатите, како и на гра-
ѓаните и студентите. 

Збирката ја приготвил: д-р Миле Хаџи Васил ев-Вардарски, професор на 
Правниот факултет во Скопје. 

Во продажба имаме, во ограничен број примероци, од следните изданија: 
ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ 
Цена на збирката е 30 динари. 
ЗБИРКА ПРЕКРШОЦИ, со објаснувања. 
Збирката има 650 страници во дво бојна корица. 
Цена на збирката е 120 динари. 
ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА на Уставниот суд на Македонија 
Цена на збирката е 50 динари. 
ЗБИРКА НА ПРОПИСИ за изборниот систем во организациите на здружениот 

труд (избор на работнички совети, други органи на управување и директори), со објас-
нувања и обрасци. 

Цена на збирката е 45 динари. 
Порачки прима Претплатената служба на Службен весник на СРМ, 91000 Скопје, 

пошт. фах 51. Уплатите се вршат на жиро сметка 40100-601-128 кај Службата на опште-
ственото книговодство — Скопје. 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — работна организација, Скопје, ул, „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски, Жиро-сметка број 40100-601-128 

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


