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144. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИ-
МАЛНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 

Се прогласува Законот за минималниот личен 
доход на работниците, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 април 1972 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 
април 1972 година. 

Бр. 03-1168 
28 април 1972 година Претседател 

Скопје н а Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА МИНИМАЛНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД 

НА РАБОТНИЦИТЕ 
Член 1 

Работниците што се во работен однос во орга-
низациите на здружен труд, во државните органи 
и во другите организации (во натамошниот текст: 
организации) имаат право на минимален личен до-
ход кога врз основа на резултатите од нивната ра-
бота или работата на нивната организација оства-
рениот личен доход е понизок од минималниот ли-
чен доход утврден со овој закон. 

На минимален личен доход имаат право и ра-
ботниците што се во работен однос кај лицата кои 
како дополнителен труд го користат трудот на тие 
работници. 

Член 2 
Минималниот личен доход на работникот за 

полно работно време изнесува 50% од просечниот 
личен доход во Републиката,' остварен во претход-
ната календарска година, што ќе го утврдува Ре-
публичкиот завод за статистика. 

Член 3 
Општината може, за работниците на сите или 

за одделни организации од своето подрачје, да ут-
врдува и поголем износ на минималниот личен до-
ход од износот од претходниот член, ако средствата 
на општината, освен средствата од член 9 на овој 
закон, овозможуваат исплата на минималниот ли-
чен доход во зголемен износ. 

Член 4 
Минималниот личен доход му припаѓа на ра-

ботникот сразмерно со времето поминато на работа. 

Член 5 
Како време поминато на работа за пресмету-

вање на вкупниот износ на средствата за лични до-
ходи што и се обезбедуваат на организацијата спо-
ред одредбите на овој закон се зема: 

1. времето поминато на работа; 
2. времето на годишен одмор и државните праз-

ници; 
3. времето на прекинот на работата за кое на 

работниците им припаѓа личен доход според одред-
бите на општиот акт на организацијата; 

4. времето на отстранувањето од работа врз ос-
нова на решение на организацијата; 

5. времето на отсуствувањето од работа за кое 
на работникот му припаѓа надоместок на личниот 
доход. 

Член 6 
Минималниот личен доход на работниците им 

се исплатува во роковите одредени со општиот акт 
за исплата на личните доходи. 

Член 7 
Организацијата која од средствата на жиро-

сметката, средствата на резервниот фонд, средства-
та на фондот за заедничка потрошувачка и дру-
гите средства не може да им ги исплати на работ-
ниците личните доходи во висина на минималниот 
личен доход, средствата за лични доходи до таа 
висина им се исплатуваат од средствата на фондот 
за заеднички резерви на организациите на здруже-
ниот труд на општината, формирани според посеб-
ни прописи. 

Член 8 
Републичките средства за заеднички резерви 

на организациите на здружен труд ќе се користат 
За исплата на минимални лични доходи откога 
Службата на општественото книговодство ќе конста-
тира дека со општинските средства за заеднички 
резерви на организациите на здружен труд не мо-
же да се обезбеди минималниот личен доход во ви-
сочината утврдена со член 2 /на овој закон. 

Член 9 
На организациите кои според важечките про-

писи не се должни да плаќаат придонес за заед-
нички резерви на општината, средствата за исплата 

* на минималниот личен доход им ги обезбедуваат 
општествените фондови од кои се финансира деј-
носта што ја врши организацијата. 

Член 10 
Ако со средствата за заеднички резерви на ор-

ганизациите на здружениот труд односно фондот 
што ја финансира дејноста во општината и Репуб-
ликата не се обезбедува исплата на минималниот 
личен доход, разликата се обезбедува од распо-
ложливите средства на општината односно Репуб-
ликата по следниот редослед: 

— резервниот фонд на општината; 
— резервниот фонд на Републиката; 
— буџетот и другите средства на општината; и 
— буџетот и другите средства на Републиката. 

Член 11 
За работниците од член 1 став 2 на овој закон, 

средствата за исплатата на минималниот личен до-
ход ги обезбедуваат лицата кои како дополнителен 
труд го користат трудот на тие работници. 

Член 12 
Искористените средства за исплата на мини-

малниот личен доход во смисла на членовите 8 и 
9 од овој закон, организацијата е должна да ги 
врати. 

Организацијата, која за исплатување на мини-
мален личен доход користела средства според од-
редбите на овој закон, не може да исплатува ли-
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чен доход над износот на минималниот личен .до-
ход се додека не ги врати тие средства на Репуб-
ликата, односно општината. 

Враќањето на искористените средства од член 
10 на овој закон се врши по обратен редослед. 

Члец 13 
Организационата единица на Службата на оп-

штественото книговодство, к а ј која се водат па-
ричните средства на организацијата е должна, по 
барање на организацијата да и исплати средства за 
минимални лични доходи во смисла на член 7 од 
овој закон. 

За исплатата на средства за минимални лични 
доходи, организационата единица на Службата на 
општественото книговодство е должна веднаш да 
го извести носителот на средствата од кои се испла-
тени минималните лични доходи. 

Член 14 
На минималниот личен доход на работниците 

не се плаќа републички придонес од личен доход 
од работен однос. 

Член 15 
Одредбите на членовите 2 и 3 на овој закон не 

се однесуваат на настојниците и управниците на 
згради и други лица од член 142, став 1 на Основ-
ниот закон за работни односи. 

Член 16 
Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата или друго 
правно лице: 

1. ако не му го исплати минималниот личен до-
ход на работникот во рок определен со општиот акт 
за исплата на личните доходи или му го исплати 
во износ помал од износот определен во член 2 на 
овој закон; и 

2. ако кон барањето на средствата за исплата 
на минимални лични доходи во смисла на члено-
вите 5 и 7 на овој закон поднесе неточни податоци 
заради утврдување на вкупниот износ на минимал-
ните лични доходи. 

За прекршокот од претходниот став ќе се каз-
ни за прекршок и одговорното лице во организа-
цијата или друго правно лице со парична казна од 
100 до 1.000 динари. 

Лицето кое како дополнителен труд користи труд 
на други лица ќе се казни за прекршок од став 1, 
точка 1 на овој член, со парична казна од 50 до 
2.000 динари. 

Член 17 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, 

престанува да важи Законот за минималниот личен 
доход на работниците („Службен весник на СРМ", 
бр. 41/68). 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

145. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за здруженијата на гра-
ѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 април 1972 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 27 
април 1972 година. 

Бр. 03-1221 Претседател 
28 април 1972 година на Собранието на СРМ, 

Скопје - Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Со овој закон се уредува начинот на оствару-

вање слободата на здружување на граѓаните зага-
рантирана со Уставот. 

- Член 2 
Здруженијата на граѓаните (здруженија) се са-

мостојни во остварувањето на целите предвидени со 
нивните Статути или правила (правила). 

Член 3 
Секој граѓанин под еднакви услови може да 

стане член на здружение на начин предвиден со 
правилата. 

Член 4 
Работата на здружението е јавна. 
Начинот на известување на јавноста и обезбе-

дувањето на јавност во работата на здружението 
се уредува со правилата. 

Здруженијата се должни - изворите на своите 
приходи и финансиското работење да ги направат 
достапни на јавноста. 

Службата на општественото книговодство врши 
контрола над финансиското и материјалното рабо-
тење на здруженијата. 

Член 5 
Здружение може да основа група од најмалку 

10 полнолетни граѓани. 
Основачи на здружение односно членови на 

органите на здружението не можат да бидат: 
— лица осудени за кривични дела против на-

родот и државата; 
— лица против кои со судска пресуда е изре-

чена мерката за безбедност забрана на јавни иста-
пувања; и 

— лица осудени на казна која повлекува за-
брана на учествување во основање на здружение, 
додека траат правните последици на казната. 

Член 6 
Здружение се основа на основачко собрание кое 

донесува одлука за основање и правила на здру-
жението. 

Член 7 
Собранието е највисок орган на здружението. 
Собранието донесува правила и одлучува за 

престанокот на работата на здружението. 
Член 8 

Правилата особено ги содржат: називот и седи-
штето на здружението; целите на здружението и 

, средствата со кои се постигнуваат тие цели; начи-
нот на стапување во членство, престанокот на член-
ството, како и истапувањето од здружението; пра-
вата и должностите на членовите на здружението; 
правата и должностите на органите на здружение-
то; застапувањето на здружението; изворите на 
приходи на здружението; начинот на престанок на 
работата на здружението и располагањето со имо-
тот на здружението во случај на престанок на ра-
ботата. 

Член 9 
Здружението има својство на правно лице. 
Здружението се здобива со својство на правно 

лице и може да започне со работа со денот на за-
пишувањето во регистарот на здруженијата на гра-
ѓаните (регистар). 

Регистарот го води општинскиот орган на упра-
вата надлежен за внатрешните работи според ме-
стото на седиштето на здружението (општински ор-
ган за внатрешни работи). 

Член 10 
Регистарот е јавна книга. 
Надлежниот општински орган за внатрешни ра-

боти е должен да му дозволи увид во регистарот 
и да му издаде извод од регистарот на секој што 
има интерес за тоа. 
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Член 11 
Основачите на здружението или органот на 

здружението се должни во рок од 15 дена од де-
нот на основањето на здружението да го известат 
општинскиот орган за внатрешни работи за осно-
вањето на здружението и да побараат запишување 
на здружението во регистарот. 

Барањето од став 1 на овој член го потпишу-
ваат основачите или овластениот член на органот 
на здружението. Со барањето се поднесува записни-
кот Од основачкото собрание и правилата во два 
примерка.' 

Член 12 
Општинскиот орган за внатрешни работи ќе го 

запише здружението во регистарот во рок од 30 
дена од денот на поднесувањето на барањето, ако 
здружението е основано и ако неговите правила се 
во согласност со овој закон. 

Општинскиот орган за внатрешни работи доне-
сува решение за запишување во регистарот. 

Заверен примерок од правилата општинскиот 
орган за внатрешни работи му доставува на здру-
жението. 

Член 13 
Ако општинскиот орган за внатрешни работи 

најде дека правилата не се во согласност со овој 
закон, ќе ги извести за тоа подносителите на бара-
њето од член 11 на овој закон и ќе им определи 
рок во кој се должни правилата да ги усогласат. 
Рокот за усогласување на правилата не може да 
биде покус од 15 дена ниту подолг од три месеци. 

Општинскиот орган за внатрешни работи ќе 
го одбие барањето за запишување на здружението 
во регистарот ако најде дека здружението не е ос-
новано според овој закон или ако подносителите на 
барањето за запишување во регистарот во рокот од 
став 1 на овој член не постапат по неговите за-
белешки. 

Член 14 
Здружението може да има свои ограноци, ако е 

тоа предвидено со правилата. 
Огранокот кој не се основа како правно лице 

работи според правилата на здружението што го 
основало. 

Огранокот кој се основа како правно лице се 
запишува во регистарот по истата постапка како и 
здружението. 

Огранокот се здобива со својство на правно ли-
це и може да започне со работа со денот на запи-
шувањето во регистарот. 

Член 15 
Ќе му се забрани работата на здружението ако 

неговата активност е насочена кон: 
1. урнување на основите на социјалистичкото 

демократско уредување утврдено со уставот; 
2. разгорување на национална, расна или вер-

ска омраза или нетрпеливост; 
3. загрозување на мирот, рамноправната меѓу-

народна соработка или независноста на земјата; 
4. вршење на кривични дела или кон поттик-

нување на вршење на кривични дела. 
Во регистарот нема да се запише здружение 

чии цели опфаќаат некоја од активностите наведе-
ни во став 1 од овој член. 

Член 16 
На здружението чија активност не е во согла-

сност со правилата или со чија активност се нару-
шува јавниот ред или се навредува јавниот морал, 
ќе му се забрани вршењето на таквата активност, 
а ако здружението и покрај оваа забрана продол-
жи со вршењето на таквата активност, ќе му се за-
брани работата. 

Член 17 
Одредбите од чл. 15 и 16 на овој закон се при-

менуваат и на огранокот на здружението. 

Член 18 
Решението за забрана од член 15 и 16 на овој 

закон го донесува.општинскиот орган за внатрешни 
'работи односно општинскиот орган за внатрешни 
работи според местото на дејноста, ако решението 
за забрана се однесува на огранок кој не е основан 
како правно лице. 

Жалбата против решението од став 1 на овој 
член не го задржува извршувањето на решението. 

Член 19 
Здружението што ќе ги измени своите правила 

е должно да го извести за тоа општинскиот орган 
за внатрешни работи. 

Во случаите од став 1 на овој член соодветно 
се применуваат одредбите од чл. 11 до 15 на овој 
закон, 

Член 20 
Ако собранието на здружението донесе одлука 

за престанок на работата на здружението, дотогаш-
ниот орган на здружението е должен во рок од 15 
дена да го извести општинскиот орган за внатреш-
ни работи, заради бришење на здружението од ре-
гистарот. 

Ако здружението престане со работа, а не е 
донесена одлука во смисла на став 1 од овој член, 
општинскиот орган за внатрешни работи ќе го из-
брише здружението од регистарот. 

Член 21 
Здруженијата можат да се здружуваат во сојуз 

на здруженија заради остварување на заеднички 
цели. 

Сојуз на здруженија се основа на основачко 
собрание што го сочинуваат овластени претстав-
ници на заинтересираните здруженија. 

Сојузот на здруженијата се запишува во реги-
старот ка ј општинскиот орган за внатрешни работи. 

Член 22 

Надзор над законитоста на работата на здру-
женијата врши општинскиот орган за внатрешни 
работи. 

Член 23 

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни 
за прекршок здружението: 

1. кое ќе овозможи член на орган на здруже-
нието да биде лице од член 5, став 2 на овој закон; 

2. кое благовремено не го извести општинскиот 
орган за внатрешни работи за измените на своите 
правила (член 19, став 1) или за престанок на ра-
ботата (член 20 став 1). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице во тоа здружение со парична 
казна до 500 динари. 

Член 24-

Со парична казна до 500 динари ќе се казни за 
прекршок лицето што ја спроведува дејноста на 
здружението пред запишување во регистарот (член 
9 став 2). 

Член 25 

Со казна затвор од 60 дена ќе се казни за пре-
кршок лицето кое, покрај забраните од чл. 15 и 16 
од овој закон, ќе продолжи да ја врши забранетата 
активност. 

Член 26 

Здруженијата, основани според досегашните 
прописи, се должни на првото собрание, а најдоцна 
во рок од една година по влегувањето во сила на 
овој закон, да ги усогласат своите правила со од-
редбите на овој закон и да го известат за тоа оп-
штинскиот орган за внатрешни работи. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Член 27 
Општинскиот орган за внатрешни работи ќе ги 

запише во својот регистар здруженијата кои според 
досегашните прописи се запишани во регистарот 
што го водел Републичкиот секретаријат за внат-
решни работи. 

Члан 28 
Се овластува републичкиот секретар за внат-

решни работи да го пропише начинот на водење 
на регистарот на здруженијата како и образецот на 
регистарот на здруженијата. 

Член 29 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

146. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈА-
ВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУВА-

ЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за пријавување на ж и -
веалиштето и престојувалиштето на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 април 1972 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
27 април 1972 година. 

Бр. 03-1223 
28 април 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И 

ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Пријавувањето и одјавувањето на живеалиш-

тето и престојувалиштето и пријавувањето на про-
мената на адресата на станот е задолжително за 
граѓаните под условите и на начин предвиден со 
овој закон. 

Пријавувањето и одјавувањето на живеалиш-
тето и престојувалиштето не е задолжително за 
воените лица кои живеат во касарни, воени Vчи-
лишта или слични воени установи. 

Член 2 
Живеалиште е место во кое граѓанинот се на-

селил да живее постојано. 
Престојувалиште е место во кое граѓанинот 

привремено престојува надвор од своето живеа-
лиште. 

Член 3 
Полнолетните граѓани се должни да го при-

јават живеалиштето во рок од 8 дена од денот на 
населувањето, а да го одјават пред напуштањето 
на местото на живеење. 

Во место во кое е седиштето на општината пол-
нолетните граѓани се должни да ја пријават и про-
мената на адресата на станот во рок од 8 дена од 
денот на извршената промена. 

Член 4 
Граѓанинот е должен да го пријави и одјави 

престојувалиштето ако користи услуги за сместу-
вање во угостителски и други организации, угости-
телски дуќани на самостојни угостители, или ка ј 
други лица што вршат услуги за сместување. 

Пријавувањето, на престојувалиштето се врши 
веднаш по сместувањето, а одјавувањето пред на-
пуштањето на. објектот во кој граѓанинот бил сме-
стен. 

Пријавувањето и одјавувањето на престојували-
штето се врши к а ј организациите или лицата од 
став 1 на овој член. 

Кога услугите на сместување од став 1 на овој 
член се вршат со посредство на угостителска орга-
низација, одморалиште, туристичка или друга ор-
ганизација, пријавувањето и одјавувањето на -пре-
стојувалиштето се врши ка ј овие организации. 

Пријавувањето и одјавувањето на престојува-
лиштето од став 1 на овој член е задолжително без 
оглед на должината на траењето на престојот. 

Член 5 
Граѓанинот кој престојува надвор од местото 

на своето живеалиште подолго од 15 дена, а не ко-
ристи услуги за сместување во смисла на член 4 
од овој закон, должен е да го пријави престојува-
лиштето во рок од 24 часа по доаѓањето, а да го 
одјави непосредно пред заминувањето. 

Обврската^ за пријавување и одјавување од став 
1 на овој член ја има и лицето к а ј кое граѓанинот 
престојува. 

Обврската за пријавување на престојувалиште-
то од став 1 на овој член не постои кога граѓани-
нот се наоѓа во посета ка ј член на своето потесно 
семејство. 

Член 6 
Пријавата и одјавата од член 3 и 5 на овој за-

кон се поднесува до општинскиот орган за внатреш-
ни работи. 

Организациите и лицата од член 4 на овој за-
кон пријавата ја предаваат на општинскиот орган 
за внатрешни работи. 

Општинскиот орган за внатрешни работи го 
определува начинот и рокот на предавањето на 
пријавата од претходниот став. 

Член 7 
На лицето кое пријавува или одјавува живеа-

лиште, пријавува промена на адреса на стан или 
пријавува или одјавува престојувалиште од член 5 
на овој закон му се издава потврда. 

Член 8 
При пријавувањето и одјавувањето на живеа-

лиштето и пријавувањето на престојувалиштето од-
носно промената на адресата на станот, граѓанинот 
е должен да дава точни податоци. 

Во случаите од претходниот1 став од граѓанинот 
ќе се побара да покаже лична карта или друга ис-
права заради утврдување на неговиот идентитет 
или заради докажување на други податоци од зна-
чење за пријавувањето односно одјавувањето. 

Општината може да пропише обврска за граѓа-
ните при пријавувањето на живеалиштето или про-
мената на адресата на станот, да ги пријават и ма-
лолетните лица што живеат со нив. 

Член 9 
Евиденцијата на живеалиштето1, промената на 

адресата на станот и на престојувалиштето од член 
5 на овој закон ја води општинскиот орган за вна-
трешни работи. 

Живеалиштето на граѓаните и промената на ад-
ресата на станот се евидентира во евиденцијата за 
издадените лични карти, која истовремено служи 
и како евиденција за живеалиштето на граѓаните. 

Евиденцијата на престојувалиштето на граѓа-
ните од став 1 на овој член се води во вид на кар-
тотека, која се состои од поднесените пријави за 
престојувалиште или во вид на азбучен регистар. 

Член 10 
Организациите и лицата од член 4 на овој за-

кон се должни да водат точна и уредна книга за 
престојувалиштето на лицата на кои им вршат ус-
луги на сместување (книга на гости). 
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Книгата на гостите се заверува од општинскиот 
орган за внатрешни работи пред да започне еви-
дентирањето во неа. 

Организациите и лицата од став 1 на овој член 
книгата на гостите ја чуваат најмалку три години 
Од денот на последното евидентирано престојување. 

Организациите и лицата од став 1 на овој член 
се должни да му овозможат увид во книгата на 
гостите на овластеното лице на општинскиот орган 
за внатрешни работи. 

Член 11 
По барање на државен орган, организација на 

здружен труд и друга организација и граѓани, оп-
штинскиот орган за внатрешни работи е должен да 
ги даде бараните податоци од евиденциите што ги 
води. 

Член 12 
Контрола на пријавувањето и одјавувањето на 

живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните 
односно на пријавувањето промената на адресата 
на станот врши општинскиот орган за внатрешни 
работи. 

Член 13 
Со парична казна од 1.000 до 3.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата од член 4 
на овој закон ако не пријави лице на кое му врши 
услуга на сместување или пријавата не ја поднесе 
во определениот рок (член 4, став 3), ако не води 
книга на гости или ја води неточно или неуредно 
или ако на овластеното лице на општинскиот орган 
за внатрешни работи не му овозможи увид во кни-
гата. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и: 

1. одговорното лице во организацијата, со па-
рична казна до 500 динари; 

2. самостоен угостител, со парична казна од 
500 до 2.000 динари или со казна затвор до 30 дена; 

3. лицето кое врши услуги на сместување, со 
парична казна до 1.000 динари или со казна затвор 
до 30 дена. 

На самостојниот угостител и лицето кое врши 
услуги на сместување, покрај казната од точка 2 
и 3 од претходниот став, може да му се изрече и 
заштитна мерка забрана на вршење на услуги на 
сместување во траење од 30 дена до 6 месеци. 

Член 14 
Со парична казна до 500 динари или со казна 

затвор до 15 дена ќе се казни за прекршок: 
1. оној што одбегнува да пријави или одјави 

живеалиште или да пријави престојувалиште од-
носно промена на адреса на стан, кога е тоа про-
пишано со овој закон; 

2. оној што при пријавувањето или одјавува-
њето на живеалиштето или пријавувањето на пре-
стојувалиштето односно промената на адресата на 
станот дава невистинити или неточни податоци. 

Член 15 
Со парична казна до ЗОО динари или со казна 

затвор до 10 дена ќе се казни за прекршок оној што 
не ќе пријави или одјави живеалиште или не ќе 
пријави престојувалиште односно промена на ад-
реса на стан, кога е тоа пропишано со овој закон. 

Член 16 
Граѓанинот кој пријавил живеалиште или пре-

стојувалиште според прописите што важеле до де-
нот на влегувањето во сила на овој ' закон не е 
должен, по неговото влегување во сила, повторно 
да го пријави живеалиштето односно престојували-
штето. 

Член 17 
Се овластува републичкиот секретар за внат-

решни работи да ги пропише обрасците за пријаву-
вање и одјавување на живеалиштето и престоју-
валиштето и пријавување на промената на адреса-
та на станот, како и образецот на книгата за гости. 

Член 18 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за евиденцијата на 
престојувалиштето на граѓаните („Службен весник 
на СРМ" бр. 12/66). 

Правилникот за обрасците и за начинот за во-
дење и чување на евиденцијата на живеалиштето 
и престојувалиштето на граѓаните („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 23/66), ќе се применува до доне-
сувањето на прописите од член 17 на овој закон, а 
најдоцна до 31 декември 1972 година. 

Член 19 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по 

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

147. 

Врз основа на член 452, став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ 
НА СРЕДСТВАТА ШТО СЕ РАСПРЕДЕЛУВААТ 
ОД ДОХОДОТ НА БАНКИТЕ ЗА 1972 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за данокот на средства-
та што се распределуваат од доходот на банките 
за 1972 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 април 1972 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 
април 1972 година. 

Бр. 03-1167 
28 април 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ДАНОКОТ НА СРЕДСТВАТА ШТО СЕ РАС-
ПРЕДЕЛУВААТ ОД ДОХОДОТ НА БАНКИТЕ ЗА 

1972 ГОДИНА 

Член 1 
На средствата од доходот на банките на под-

рачјето на Социјалистичка Република Македонија, 
што се распределуваат меѓу основачите за делов-
ната 1972 година, се плаќа данок според одредбите 
на овој закон. 

Член 2 
Основицата за пресметување на данокот е вкуп- -

ниот износ на средствата што ги има вложувачот 
во фондот на основачите на банката. 

Член 3 
Данокот се плаќа по стапка од 4% годишно. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатувањето на данокот го 

врши банката. 

Член 5 
Во текот на годината се плаќа аконтација на 

данокот месечно, и тоа најдоцна до 25 во месецот за 
изминатиот месец. 

Данокот конечно се пресметува и се плаќа по 
завршните сметки на банките за 1972 година. 

Член 6 
Данокот се пресметува според образецот „Пре-

сметка на данокот на средствата распоредени од 
доходот на банките", кој е составен дел на законот. 
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Член 7 
Средствата што ќе се остварат од данокот се 

приход на Социјалистичка Република Македонија 
и служат за покривање на обврските за инвестиции 
во стопанството, што се пренесени на Социјалистич-
ка Република Македонија од федерацијата. 

Член 8 
До усогласувањето на организацијата и рабо-

тењето на банките со Законот за банките и кре-
дитното и банкарското работење („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 58/71) данокот се пресметува на осно-
вицата што ја сочинуваат средствата на кредитниот 
фонд на банките на ден 31. XII. 1971 година. 

При утврдувањето на основицата за пресмету-
вање на данокот од претходниот став, средствата 
на посебниот резервен фонд на банката се изедна-
чуваат со средствата на кредитниот фонд, а сред-
ствата на кредитниот фонд за станбена и комунал-
на изградба не се вклучуваат во основицата. 

Член 9 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии да донесе упатство за начинот на пресметува-
њето и уплатувањето на данокот. 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија", а членовите 1, 
3, 4, 6 и 8 ќе се применуваат од 1 јануари 1972 го-
дина. 

148. 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДРЖАВНИТЕ ПРАЗНИЦИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за државните празници на Со-
цијалистичка Република Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 април 1972 година, и на 
седницата на Соборот' на општините, одржана на 
27 април 1972 година. 

Бр. 03-1222 
28 април 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ ПРАЗНИЦИ НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во Законот за државните празници на Соција-

листичка Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 16/65), во член 1 ставот 2 се брише. 

Член 2 
По член 1 се додаваат три нови члена кои 

гласат: 
„Член 1а 

Во деновите на државните празници не се ра-
боти. 

Доколку државниот празник паѓа во недела, не 
се работи наредниот работен ден. 

Член 16 

Организациите на здружениот труд и другите 
организации и органи се должни да обезбедат 
трајно и непречено вршење на дејностите односно 
услугите и во деновите на државните празници 
ако во случај на прекин на вршењето на дејноста 
односно услугата би настапиле потешки последици 
за општествената заедница или граѓаните.. 

Организациите и органите од претходниот став 
ги определува општината. 

Член 1в 
За време на државните празници, работникот 

има право на одмор. При утврдувањето на висо-
чината на неговото учество во распределбата на 
средствата за лични доходи овие денови се сметаат 
како поминати на работа." 

Член 3 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на СРМ да утврди пречистен текст на 
Законот за државните празници на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

149. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ 
ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА И ЗА 
НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА 

СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ 
Се прогласува Законот за изменување и допол-

нување на Законот за определување стапката на 
придонесот за изградба на станови за учесниците 
во Народноослободителната војна и за начинот и 
условите на користење на средствата од придо-
несот, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 април 1972 година, и на 
седницата на Социјално-здравствениот собор, одр-
жана на 26 април 1972 година. 

Бр. 03-1220 
28 април 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА 
УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНА-
ТА ВОЈНА И ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА 
КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ 

Член 1 
Во Законот за определување стапката на при-

донесот за изградба на станови за учесниците во 
Народноослободителната војна и за начинот и усло-
вите на користење на средствата од придонесот 
(„Службен весник на СРМ", бр. 45/68), член 3 се 
менува и гласи: 

„Средствата опфатени со Програмата од прет-
ходниот член служат: 

1. за обезбедување на учество за добивање на 
кредит за изградба на општествени и индивидуални 
згради односно станови; 
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2. за проширување и адаптација на општестве-
ни и индивидуални станбени згради односио ста-
нови; и 

3. за изградба на општествени и индивидуални 
станбени згради односно станови за лица со ниски 
примања и за лица чии единствени приходи се од 
земјоделство. 

Републичкиот секретар за здравство и социјал-
на политика поблиску ќе определи кои лица ге 
сметаат за лица со ниски примања". 

Член 2 

Во член 4 по точка 3 се додава нова точка За, 
која гласи: 

„на брачните другари или родителите на пад-
нати и умрени борци и на децата на паднати и 
умрени борци без родители". 

Член 3 

По член 15 се додава нов член 15а, кој гласи: 
„Одредбите на овој закон во поглед на обвр-

ската за плаќање општински придонес не се при-
менуваат во општините во кои е решено станбено-
то прашање на учесниците од Народноослободител-
ната војна". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

150. 

Врз основа на член 126 од Деловникот на Ре-
публичкиот собор, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 април 1972 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТ-
СЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРИТЕ НА РЕ 

ПУБЛИЧКИОТ СОБОР 

I. Одбор за општествено-економски односи 
1. Се разрешува Ванчо Бурзевски, од претседа-

тел на Одборот. 
2. Се избира Душко Атанасовски, за претседа-

тел на Одборот. 

И. Одбор за земјоделство и шумарство 
1. Се разрешува Горѓи Узуновски, од претседа-

тел на Одборот. 
2. Се избира Аризан Несторове™, за претседа-

тел на Одборот. 
3. Се избира Горѓи Узуновски за член на Од-

борот. 
III. Одбор за стоков промет, угостителство и ту-

ризам 
1. Се разрешуваат Аризан Несторове™ и Душ-

ко Атанаеовски од членови на Одборот. 
2. Се избираат Морин Романо и Митко Миј ал-

ковски за членови на Одборот. 

IV. Одбор за урбанизам, станбени и комунални 
прашања 

1. Се разрешува Душко Атанасовски од член 
на Одборот. 

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето. а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1201 Претседател 
27 април 1972 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

151. 
Врз основа на член 124, став 1 од Деловникот 

на Собранието на СРМ, Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија, на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 27 април 1972 го-
дина, на седницата на Соборот на општините, одр-
жана на 27 април 1972 година, на седницата на Сто-
панскиот собор, одржана на 26 април 1972 година, 
на седницата на Просветтно-културниот собор, одр-
жана на 24 април 1972 година, и на седницата на 
Социјално-здравствениот собор, одржана на 26 ап-
рил 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И 
ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СР МА-

КЕДОНИЈА 

I. За претседател на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата се избира Ванчо Апостол-
ски, член на Комисијата. 

И. За член на Комисијата се избира Бранко 
Стојковски, пратеник на Соборот на општините. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1203 
27 април 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

152. 
Врз основа на член 124, став 1 од Деловникот 

на Собранието на СРМ, Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија, на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 27 април 1972 годи-
на, на седницата на Соборот на општините, одржа-
на на 27 април 1972 година, на седницата на Сто-
панскиот собор, одржана на 26 април 1972 година, 
на седницата на Просветно-културниот собор, одр-
жана на 24 април 1972 година и на седницата на 
Социјално-здравствениот собор, одржана на 26 ап-
рил 1972 година,донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА КОМИСИЈАТА ЗА УСТАВНИ ПРАШАЊА НА 

СОБРАНИЕТО НА СРМ 

I. Се разрешуваат од членови на Комисијата за 
уставни прашања на Собранието на СРМ: 

1. Мориц Романо, 
2. Стојан Косев, 
3. м-р Љупчо Арнаудов, и 
4. Ванчо Бурзевски. 
И. Се избираат за членови на Комисијата: 
1. Мети Крлиу, потпретседател на Извршниот 

совет на Собранието на СРМ, 
2. Јездимир Богдански, член на Извршниот со-

вет на Собранието на СРМ, и 
3. Стојан Стојчевски, претседател на Градската 

конференција на СКМ •— Скопје. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1202 
28 април 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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153. 
Врз основа на член 124, став 1 од Деловникот 

на Собранието на СРМ, Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 27 април 1972 го-
дина, на седницата на Соборот на општините, одр-
жана на 27 април 1972 година, на седницата на 
Стопанскиот собор, одржана на 26 април 1972 го-
дина, на седницата на Просветно-културниот со-
бор, одржана на 24 април 1972 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор, одржана 
на 26 април 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА МЕЃУНАЦИОНАЛНИ ОДНОСИ 

НА СОБРАНИЕТО НА С Р М 
I. За претседател на Комисијата за меѓунацио-

нални односи на Собранието на СРМ се избира 
Хиџет Рамадани, потпретседател на Собранието на 
СРМ. 

II. За членови на Комисијата се избираат: 
а) од редот на пратениците на Републичкиот 

собор: 
Предраг Кушевски и Абди Фаик; 
б) од редот на пратениците на Соборот на оп-

штините: 
Фируз Демир, Цветан Аврамов ски и Петрит 

Муча; 
в) од редот на пратениците на Просветно-кул-

турниот собор: 
Ѓорги Минев, Муртезан Черкези и Љубомир 

Трајчев; 
г) од редот на пратениците на Стопанскиот 

собор: 
Надежда Герасимова, Душко Кузмановски и 

Алија Беговски; 
д) од редот на пратениците на Социјално-здрав-

ствениот собор: 
д-р Љупчо Доревски, д-р Мивтар Курти и д-р 

Стотка Манчева-Ќосева. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1200 • Претседател 
28 април 1972 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

154. 
Врз основа на член 6 од Законот за стопан-

ските судови и член 1.9 од Законот за судовите ол; 
општа надлежност (,.Службен весник на СРМ", бр. 
42/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седиштата на Републичкиот е обол, 
одржана на 27 април 1972 година, и на седницата 
на Соборот на општините, о д р ж а т на 27 април 
1972 година, донесе 

155. 
Врз основа на член 1 став 6 од Законот за ре-

публичките судски такси („Службен весник на 
СРМ" бр. 36/69 и 32/70), Извршниот совет, на сед-
ницата одржана на 4 април 1972 година, донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА 
ОД СУДСКИ ТАКСИ НАМЕНЕТИ ЗА ОПРЕМА 
НА СУДОВИТЕ, ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА И 

ВОСПИТНО -ПОПРАВНИТЕ д о м о в и 

1. Делот од приходите во висина од 25% од 
издвоените средства од судски такси во смисла на 
член 1 став 3 од Законот за судските такси ќе се 
користат за опрема на судовите и јавните обвини-
телства и тоа за: 

1. Опремување на истражната служба во виси-
на од 30%; 

2. Техничка опрема за работа во висина од 
30%; 

3. Опрема на извршната служба во висина 
од 5%; 

4. Опрема за судски сали во висина од 20%; 
5. Канцелариска опрема во висина од 13%; 
6. Студии и проучувања за модернизација на 

правосудните дејности во висина од 2%. 
2. Распределбата на средствата од точка 1 по 

корисници и .начинот на користењето ги утврдува 
Републичкиот секретар за правосудство по пред-
лог на комисијата чии членови ги именува секоја 
година. 

Комисијата од претходниот став се состои од 
девет члена во која се именуваат пет члена рд су-
довите од општа надлежност, еден член од стопан-
ските судови, два члена од јавните обвините летва 
и еден од Републичкиот секретаријат за право-
судство. 

3. Средствата распределени со оваа програма 
ќе се користат по истекот на шестомесечјето во 
кое се уплатени на посебната сметка во Службата 
на општественото книговодство. 

Наредбодател за користење на овие средства 
е републичкиот секретар за правосудство или од 
него овластено лице. 

4. Оваа програма влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-793/1 
4 април 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

156. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на Пазарниот, ред и на 
Правилникот за височината на надоместокот за ко-
ристење продажни места, технички уреди и други 
услуги на пазариштето во Струмица, по одржаната 
јавна расправа на 23 јуни 1971 година, на седни-
цата од 6 април 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се укинуваат Пазарниот ред бр. 02-230/2 

и Правилникот за височината на надоместокот за 
користење продажни места, технички уреди и 'дру-
ги услуги на пазариштето во Струмица бр. 02-230/3 
донесени од работната заедница на Пазаришната 
управа во Струмица на 2 декември 1969 година. 

2. Се запира постапката за оценување устав-
носта и законитоста на Статутот на Пазаришната 
управа во Струмица бр. 02-205/1 донесен од работ-
ната заедница на управата на 9 декември 1970 го-
дина. 

I. Се разрешува Иван Поповски, од судија на 
Окружниот стопански суд во Скопје. 

И. Се избира Божана Надера, за судија на Ок-
ружниот стопански суд во Скопје. 

ТИ. Се избираат за судии на Окружниот суд 
во Скопје: 

1. Ранко Максимовски; и 
2. Никола Прелиќ. 
IV Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во ,,Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1198 Претседател 
28 април 1972 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 
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3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Пазаришната управа во Стру-
мица на начин што со статутот на управата е оп-
ределен за објавувањето на општите акти. 

4. По повод претставката на Претпријатието 
за лов, преработка и промет на риби „Дојранско 
Езеро" во Нов Дојран, Уставниот суд на Македо-
нија на седницата од 22 април 1971 година поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста 
на Статутот на Пазаришната управа во Струмица, 
донесен од работната заедница на управата на 9 
декември 1970 година под бр. 02-205/1 и на актите 
означени во точката 1 на оваа одлука. По јавната 
расправа одржана на 23 јуни 1971 година Судот 
донесе решение со кое го одложи одлучувањето и 
на Пазаришната управа и даде можност статутот 
и означените акти до крајот на месец септември 
1971 година да ги усогласи со одредбите на ставот 
3 на член 64 од Уставот на Ср Македонија и со 
одредбите на членовите 5, 6 и 7 од Законот за про-
мет на токи („Службен весник на СРМ" бр. 27/67). 

Постапувајќи по решението на овој Суд, работ-
ната заедница на Пазаришната управа во Стру-
мица на седницата од 15 јули 1971 година донесе 
Одлука за измена и дополнување на статутот бр. 
02-205/1, со која е определено во управувањето со 
работите утврдени во членот 5 од Законот за про-
мет на стоки да учествуваат и претставници на 
општествената заедница, со што Статутот на упра-
вата е усогласен со Уставот на СР Македонија и 
со Законот за промет на стоки. Меѓутоа, Пазарниот 
ред и Правилникот за височината на надоместокот 
за користење на продажни места, технички уреди 
и други услуги на п а з а р и ш т е ^ во Струмица ра-
ботната заедница на управата се уште не ги усо-
гласила со Уставот и законот, поради што Судот 
пристапи кон оценувањето на нивната уставност 
и законитост. 

Разгледувајќи го Пазарниот ред и Правилни-
кот за височината на надоместокот за користење 
на продажни места, технички уреди и други услу-
ги на п а з а р и ш т е ^ во Струмица Судот утврди дека 
во нивното донесување не учествувале претстав-
ници на општествената заедница, што е неопходно 
според ставот 3 на член 64 од Уставот на СР Ма-
кедонија, бидејќи со нив се уредуваат прашања, 
кои според членот 5 од Законот за промет на сто-
ки се утврдени како работи од посебен општествен 
интерес и во чие управување, според членот 6 од 
овој закон, задолжително учествуваат и претстав-
ници на општествената заедница. Со оглед на тоа 
што тие се донесени од работната заедница на уп-
равата без учество на претставници на општестве-
ната заедница, Уставниот суд оцени дека се доне-
сени спротивно на означените одредби на Уставот 
на СР Македонија и на Законот за промет на сто-
ки поради што одлучи овие акти да ги укине. Со 
оглед на тоа што во текот на постапката статутот 
на управата е усогласен со одредбите на ставот 3 
на член 64 од Уставот на СР Македонија и члено-
вите 5 и . 6 од Законот за промет на стоки, Судот 
одлучи да ја запре постапката за оценувањето не-
говата уставност и законитост. 

У.бр. 29/70 
6 април 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

Огласен дел 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 688, стра-
на 923, кнцга III е запишано следното: Согласно со 
одлуката бр. 01-2371/1 од 27. VIII. 1971 година на 
Собранието на општината Дебар за давање согла-
сност и одлуката бр. 01-68 од 11. VIII. 1971 година 
на Работничкиот дом — Дебар, од Работничкиот 
дом — Дебар се издвојува економската единица 
Радио — Дебар, во самостојна установа која ќе ра-
боти под фирма: Радио станица — Дебар, ул. „8 
Септември" б. б. 

Предмет на работењето' на Радио-станицата е 
информативна дејност. 

Радио-станицата е основана со издвојување на 
економската единица Радио — Дебар од Работ-
ничкиот дом — Дебар, согласно со горенаведената 
одлука. 

Станицата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, Најази 
Лимани, в. д. управник. 

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

121 од 12. X. 1971 година. (1829) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 693, стра-
на 943, книга III е запишано под име: Завод за 
урбанизам при Собранието на општината Титов Ве-
лес, ул. „Моша Пијаде" б. б. Предмет на работење-
то на Заводот е изработка на урбанистички план 
(урбанистички студии, урбанистички планови за ре-
ализација, регионални и просторни планови) и дру-
ги урбанистички планови на град Титов Велес и 
останатите населени места, во Општината Титов 
Велес. 

Заводот за урбанизам е основан од Собранието 
на општината Титов Велес, со решението бр. 4252 
од 27. IX. 1971 година. 

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Настев 
Божидар, в. д. директор. 

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

135 од 4. XI. 1971 година. (1952) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 692, стра-
на 939, книга III е запишана под име: Универзитетска 
печатница при Универзитетот „Кирил и Методиј" — 
Скопје, ул. „Партизански одред" бр. 22. Предмет на 
работењето на Универзитетската печатница е да 
врши печатарски услуги на Универзитетот и него-
вите установи, на Факултетите и нивните установи. 
Во рамките на слободните капацитети може да вр-
ши печатарски услуги и на другите научни и про-
светни установи и организации и други лица. 

Универзитетската печатница е основана од 
Универзитетот „Кирил и Методиј" — Скопје, со 
одлуката бр. 01-40/4 од 25. IV. 1963 година на уни-
верзитетскиот совет. 

Печатницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Угриновски Томо, управник во грани-
ците на овластувањето. 

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

137 од 2. XI. 1971 година. (1953) 
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Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, на 29. VII. 1971 
година, рег. бр. 24/66, е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на Ту-
шевски Дано, в. д. директор на Основното училиште 
„Стив Наумов", село Бешиште, Прилеп. 

Се овластува за потпишување Мој анчевски 
Живко Ристо, директор на училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
48/71. (1942) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 642, 
страна 697, книга III е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Централното основно учи-
лиште „Мирче Ацев" — Горче Петров, в. д, ди-
ректор Најденов Димитар Милачко, му престанува 
правото за потпишување, бидејќи е разрешен од 
должност, со одлуката бр. 02-409 од 6. УП. 1971 го-
дина на советот, од одржаната седница на 25. VI. 
1971 година. 

За директор на Централното основно училиште 
„Мирче Ацев" — Ѓорче Петров е назначен Дам ја-
новски Васил, со одлуката бр. 04-67 од 27. П. ,1971 
година на советот, од одржаната седница на 26. П. 
1971 година, кој истото ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, со стариот регистриран потписник Ноневска 
Младен Крунислава, режисер на училиштето, сме-
тано од 12. УП. 1971 година. 

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

бр. 91 од 9. IX. 1971 година. ' (1687) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 686, 
страна 415, книга Ш е запишано следното: Основ-
но училиште „26 Јули" населба Шуто Оризари, со-
гласно со одлуката бр. 02-154 од 9. VI. 1971 година 
на советот и" решението бр. 15-21150 од 2. УП. 1971 
година за дадена 'согласност од Собранието на град 
Скопје се разделува на две основни училишта и 
тоа: Основно училиште „26 Јули" и Основно учи-
лиште „Браќа Рамиз Хамид". 

Училиштето „26 Јули" ќе работи под име: Ос-
новно училиште „26 јули" —' Скопје, населба Шуто 
Оризари. Предмет на работењето на училиштето е 
да ги остварува целите на воспитувањето на мла-
дото поколение, а особено да им дава на учениците 
основи на социјалистичко воспитување и нг совре-
мено општо образование, да го помага сестраниот 
развој на учениците, да ги развива работните на-
вики, да ги поттикнува и усовршува личните спо-
собности на младото поколение. 

В. д. директор на училиштето е Благоја Михај -
лове™, согласно со мислењето бр. 07-2260/1 од 9. VII. 
1971 година на Комисијата за прашања на избори и 
именувања при Собранието на град Скопје. 

Училиштето е основано со разделување на Ос-
новното училиште „26 Јули" населба Шуто Оризари, 
согласно со горенаведената одлука. 

Училиштето ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат, во границите на своето овластување 
Вангел Ушлиновски и Благоја Михајлове™. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Се брише од регистарот на установите од рег. -

бр. 474, страна 941, книга П Основното училиште 
„26 Јули" населба Шуто Оризари, поради разделу-
вање согласно со горенаведената одлука. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 105 и 109 од 8. X. 1971 година. (1852) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 26. V. 1971 година, рег. бр. 10/62, книга I е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата број 11, во Битола, на ул. „Дунав" бр. 4 
во Битола, на Трговското претпријатие „Задругар" 
— Битола, уште со: промет на техничка опрема на 
големо. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет на Трговското прет-
пријатие „Задругар" — Битола од 21. IV. 1971 го-
дина и решението бр. 04-1942/1, од 20. V. 1971 го-
дина, на Пазарната инспекција на Собранието на 
општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 278/71. „ (1225) 

. Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 26. V. 1971 година, рег. бр. 10/62, книга I е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата „Аеро" — Битола, на ул. „Ж. Ј. Шпа-
нац" бр. 93, на Трговското претпријатие „Задру-
гар" — Битола, уште со продажба на големо на бои, 
лакови и хемикалии. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од 21. V. 1971 год., на работничкиот совет на 
Трговското претпријатие „Задругар" — Битола и 
решението бр. 04-1989/1 од 20. V. 1971 година, на 
Пазарната инспекција на Собранието на општината 
Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи, 
бр. 279/71. (1226) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24. V. 1971 година, рег. бр. 13/68, книга П е 
запишано следното: Се проширува дејноста на 
Претпријатието за аеродромски услуги Аеродром 
„Охрид" — Охрид, уште со: вршење на угостител-
ски услуги — исхрана, трговија — продажба на 
безцаринска стока и сообраќајни услуги. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-263 од 14. IV. 1971 година на работ-
ничкиот совет на Претпријатието — Аеродром „Ох-
рид и решението бр. 06-1220-УП од 29. IV. 1971 го-
дина на Одделението на инспекциски служби на 
Собранието на општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 257/71. (1227) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 21. V. 1971 година, рег. бр. 67/55, книга П е 
запишано следното: Се проширува дејноста на 
Претпријатието за производство на цигли „Побе-
да" — Прилеп, уште со продажба на градежни ма-
теријали и услуги со свои превозни средства. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-181/2 од 2. ХП. 1970 година, на работ-
ничкиот совет на Претпријатието за производство 
на цигли „Победа" — Прилеп и решенијата од 
пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор на 
Собранието на општината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 274/71. (1228) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 13. V. 1971 година, рег. бр. 6/66г книга П е 
запишано следното: Се проширува дејноста на Ко-
муналното претпријатие „Пролетер" — Ресен, уште 
со вршење на проектирање, изведување на гра-
дежни работи и надзор на објекти. 
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Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 03-182/1 од 16. IV. 1971 година, на работ-
ничкиот совет на Комуналното претпријатие „Про-
летер" — Ресен и решението бр. 04-3798/1 од 29. 
IV. 1971 година, на Пазарната инспекција на Со-
бранието на општината Ресен. 

Од "Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 266/71. (1229) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 8, страна 189, книга П е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа па Градеж-
ното претпријатие „Козјак" — Куманово, согласно 
со одлуката бр. 2199 од 20. X. 1970 година, на ра-
ботничкиот совет се проширува со нова дејност из-
работка на арматура за други правни и физички 
лица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 168 -од 18. VI. 1971 година. ' (1239) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 787, страна 627, книга VI е запишано 
следното: Фирмата на „Метропол" — угостителско 
претпријатие — Скопје, согласно со одлуката бр. 
02-972 од 4. IV. 1970 година, на работничкиот со-
вет од одржаната седница на 1. IV. 1970 година се 
менува и гласи Угостителска работна организација 
„Метропол" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, 
бр. 281/70 од 21 VI. 1971 година. (1244) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 54, страна 279, книга П е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата број 3 во Куманово, 
на Трговското претпријатие за текстил, галантери-
ја, кожа, гума, парфимерија и др., на големо и ма-
ло „Текстилпромет" — Куманово, согласно со од-
луката бр. 03/2465 од 5. X. 1970 година, на работ-
ничкиот совет, од одржаната седница на 27. IX. 
1969 година, се проширува и со: продажба на же-
лезарски и метални стоки, бицикли, машини за ши-
ење — плетење и делови за истите, електротехнич-
ки стоки и материјали, бои, лакови, хемикалии, са-
нитарни и инсталациони материјали, стакло, пор-
целан и керамика, предмети за куќни потреби, про-
изводи од домашна ракотворба, оптички и фотоапа-
р а т со делови, спортски прибор, моторни возила, 
со прибор. 

'Досегашниот раководител на споменатата про-
давница Митко Кировски е разрешен од должност 
и за нов раководител на истата е назначен Ефре-
мовски Александар, 

Седиштето на продавницата е на Плоштадот 
Маршал Тито. број 35. 

Од Окружниот стопански суд во Скоте , Фи. 
бр. 815/70 од 21. VI. 1971 година (1540) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 453, страна 707, книга П е запишано след-
ното: Фирмата на Продавницата за конфекција 
„Партизан" во Кавадарци, ул. „7 Септември", на 
Претпријатието за изработка на горна и долна об-
лека „Партизан" — Белград, се менува и гласи: 
Београдска конфекција „Беко" — Белград — Про-
давница во Кавадарци, ул. „7 Септември" бр. 17, 
согласно со решението, Фи. бр. 1921/62 од 5. XI 
1962 година, на Окружниот стопански суд во Бел-
град. 

Досегашниот раководител на споменатата про-
давница Грозданов Панчо е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. За 
нов раководител на продавницата е назначен, со 
решението бр. 8040 од 5. VI. 1970 година, Караку-
лев Горѓи Петар, кој продавницата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, од матичното претпријатие. 

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

бр. 717/70 од 22. VI. 1971 година. ' (1241) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1076, страна 349, книга V е запишано след-
ното: Досегашната фирма на Занаетчискиот' сервис 
„Просперитет" — Скопје се менува и ќе гласи: 
Занаетчиско трговско претпријатие „Просперитет" 
— Скопје. 

Досегашниот предмет на работа на означеното 
претпријатие се проширува и со нова дејност: тр-
говија на големо и мало, со прехранбени продукти, 
текстилна стока и индустриски стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 490 од 10. VI. 1971 година. ' (1184) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 907, страна 283, книга IV е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Пословниот ог-
ранок во Скопје, ул. „Луј Пастер" бр. 5/П на „Пан-
комерце" — Претпријатие за посредување, застапу-
вање на странски фирми и инженеринг — Нови 
Сад, Кушевски Петар е разрешен од должност и 
му престанува правото за потпишување. 

За в. д. раководител на споменатиот огранок е 
назначен Супхи Бајрами, кој истиот ќе го потпи-
шува. задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, сметано од 28. XI. 1969 година. Ис-
тиот е назначен со одлуката на работничкиот со-
вет, од одржаната седница на 10. XI. 1969 година. 

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

бр. 1096/69 од 4. VI. 1971 година. (1182) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1076, страна 349, книга V е запишано след-
ното: На досегашниот в. д. директор на Занаетчи-
скиот сервис „Просперитет" — Скопје, Павловски 
Стојан, му престанува правото за потпишување по-
ради разрешување од должност сметано од 31. VII. 
1970 година. 

За в. д. директор на Занаетчискиот сервис „Про-
сперитет" — Скопје, сметано за 6 (шест) месеци од 
11. II. 1971 година се именува Спасе Талимџиоски, 
согласно со одлуката бр. 351/1 од 11. II. 1971 година, 
на Советот и мислењето на Комисијата за избори 
и именување на Собранието на град Скопје, бр. 
07-5946 од 18. III. 1971 година, кој Сервисот ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето заедно со стариот потписник Бо-
жиновски Горѓи. 

Занаетчискиот сервис „Просперитет" се пресе-
лува од ул. „Индустриска" бр. 19а, Скопје на ул. 
„Ринг север" б. б. барака 13 — Скопје, согласно со 
решението бр. 12-21665 од 30. X. 1970 година, на 
Одделението за инспекциски служби на Собранието 
на град Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 224 од 10. VI. 1971 година. (1185) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1339, страна 251, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Организацијата на здружен труд .без свој-
ство на правно лице — Продавница во Скопје, ул. 
„117" бр. 4 „Кемо бо ја" — претпријатие за внатреш-
на и надворешна трговија — Загреб, согласно со 
одлуката на работничкиот совет од одржаната сед-
ница на 16. VI. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 954/70 од 9. VI. 1971 година. (1186) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
'дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1320, страна 186, книга VI е запишано след-
ното: Организацијата на Здружен труд, ул. „Гуро 
Ѓ о н о в и ќ ' б р . 67, Скопје, која е во состав на Зем-
јоделската задруга „Колешанка", село Колешино, 
Струмица, согласно со одлуката бр. 151 од 8. IV. 
1971 година, на Задружниот совет се здобива со 
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својство на правно лице без суспидијарна одговор-
ност кон останатите ОЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 559 од 16. VI. 1971 година. (1187) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1239, страна 534, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Здруже-
ното претпријатие за памучна индустрија „Интекс" 
— Скопје, согласно со одлуката бр. 04-1682/4 од 10. 
V. 1971 година, на работничкиот совет, се проши-
рува со следната дејност: вршење на контрола на 
квалитетот и квантитетот на производите, од деј-
носта на Здруженото претпријатие и организациите 
во состав на претпријатието и тоа за потребите на 
организациите во состав на трети 'лица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 474 од 11. VI. 1971 година. (1190) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1402, страна 494, книга VI е запишано след-
ното: Кон Деловното здружение за унапредување 
на економски односи со странство и други под-
рачја во земјата „Инкоунион" — Скопје, согласно 
со заклучокот на Управниот одбор од 23. IV. 1971 
година, се приклучија следните стопански органи-
зации: 

1. Претпријатието за увоз-извоз „Вардар" — 
Скопје — согласно со одлуката на работничкиот 
совет од 20. IV. 1971 година, 

2. Заштитната работилница „Социјален борец" 
— Битола — согласно со одлуката бр. 01-1004 од 
4. XII. 1970 година, на работничкиот' совет, 

3. Фабриката за конзерви „Пелагонија" — Би-
тола — согласно со одлуката на работничкиот со-
вет од 15. III. 1971 година, 

4. Земјоделската задруга „Светлост" село Поро-
дин, Битолско — согласно со одлуката на работ-
ничкиот совет од 15. Ш. 1971 година и 

5. Земјоделската задруга „Кисела Вода" — Ре-
сен — согласно со членот 4, став 1 од договорот за 
основање на Деловното здружение. 

Деловното здружение за унапредување на еко-
номските односи со странство и други подрачја во 
земјата „Инкоунион" — Скопје се преселува од ул. 
„Наум Наумовски-Борче" бр. 23, на ул. „Маршал 
Тито" бр. 45/1 — Скопје, согласно со решението 
Уп. бр. 12-14130 од 28. V. 1971 година, на Одделе-
нието за инспекции на Собранието на град Скопје. 

Деловното здружение за унапредување г̂ а еко-
номските односи со странство и други подрачја во 
земјата „Инкоунион" — Скопје, се конституира на 
23. IV. 1971 година, согласно со записникот од одр-
жаниот состанок на управниот одбор, од 23. IV. 
1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 487, 498 и 506 од 10. VI. 1971 година. (1194) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 544, страна 133, книга III е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Организацијата на здружен труд, без 
својство н а правно лице — Продавница во Титов 
Велес, на ул. „Димитар Влахов" бр. 51. на „Кемо-
боја" — претпријатие за внатрешна и надворешна 
трговија — Загреб, согласно со одлуката на работ-
ничкиот совет, од одржаната седница на 16. VI. 
1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 953/70 од 9. VI. 1971 година. (1199) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претприт ати јата и дуќаните, 
рег. бр 888, страна 147. книга IV е запишано след-
ното: Фирмата на Продавницата во Скопје, на 
„Зелен пазар" број 5. на Земјоделскиот комбинат 
..Стумичко Поле" — Струмица, согласно со одлу-
ката бр. 02-4109/1 од 3. X. 1970 година, на работнич-
киот совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат 

„Струмица" — Струмица, од одржаната седница на 
20. V. 1970 година и изводот на регистарот на ком-
бинатот од Окружниот стопански суд во Штип, се 
менува и гласи: Земјоделско-индустриски комбинат 
„Струмица" — Струмица — Продавница во Скопје, 
на „Зелен пазар", број 5. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр.' 789/70 од 21. VI. 1971 година. (1245) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
на 8. VI. 1971 година, рег. бр. 12/70, книга I е запи-
шано следното: Им престанува овластувањето за 
потпишувања на М и л е н о в с к и Мицо и Георгиевски 
Коста, на Бифето во Битола, на Општинскиот со-
јуз на организациите за физичка култура — Би-
тола. 

Се овластуваат за потпишување Поповски Та-
шко, раководител и Ангелова Марија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 290/71. - (1259) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
на 10. VI. 1971 година, рег. бр. 7/67, книга I е запи-
шано следното: Продавницата број 30 во Битола, 
ул. „М. Тито" бр. 65, на Фабриката за чевли „Ши-
мецки" од Загреб, престана со својата работа и се 
брише од регистарот на стопанските организации, 
кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од 30. I. 1970 година, на работничкиот совет 
на Фабриката за чевли „Шимецки" — Загреб. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 297/71. (1260) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
на 18. VI. 1971 година, рег. бр. 9/66, книга I е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Неделко Колевски, на Продавни-
цата во Крушево, на Здружението на тутунопроиз-
водителите „Мечкин Камен" — Крушево. 

Се овластува Реџеп Амедовски, покрај досегаш-
ниот потписник Димитар Божаров, раководител, да 
ја потпишува продавницата во Крушево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 304/71. (1261) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. VI. 1971 година, рег. бр. 1/65, книга И е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Само-
стојната организација на здружен труд, со својство 
на правно лице „Македопијаплод" — Ресен, на 
Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко" од 
Ресен, уште со: промет на големо и мало со сите 
видови трговски стоки, посредување во прометот и 
мал ограничен промет со Грција и Албанија, со сто-
ката за која постои регистрација при овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-299/1, на Самостојната организација на 
здружен труд, со својство на правно лице „Маке-
донијаплод" — Ресен, решението бр. 04-4073/1 од 
24. V. 1971 година, на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Ресен и потврдата од 
СОК — Филијала — Битола — Експозитура — Ре-
сен, од 9. VI. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 296/71. (1268) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува' 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег, бр. 507, страна 1069, книга П е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Трговското 
претпријатие, на големо и мало, за купопродажба 
и посредување „Југоплод" — село Стојаково, со-
гласно со одлуката бр. 01-218/1 од 26, Ш. 1971 годи-
на, на работната заедница, и уверението бр. 
03-644/1 од 9. IV. 1971 година, на инспекциските 
служби на Собранието на општината Гевгелија, 



19 мај 1972 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 15 — Стр. 365 

се проширува и со вршење на угостителска деј-
ност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 472 од 21. VI. 1971 година. (1370) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. У4, страна 775, книга VI е запишано под 
фирма: „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие на големо и мало — Горче Петров — Ор-
ганизација на здружен труд без својство на правно 
лице — Стовариште во Гевгелија, ул. „Борис Кид-
рич" бб. Предмет на работењето на стовариштето 
е продажба на индустриска прехранбена стока, ре-
продукциони материјали, авто-делови, гумени и 
пластични производи и земјоделски производи. 

Стовариштето е основано од работничкиот со-
вет на „Снежана" — трговско угостителско прет-
пријатие на големо и мало — Горче Петров, со 
одлуката бр. 1809 од 21. XI. 1970 година, од одржа-
ната седница на 30. IV. 1970 година. 

Раководител на стовариштето е Бој алда лиев 
Коста. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1004/70 од 8. VП. 1971 година. (1595) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 457, страна 506, книга VI е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Фабриката за 
обоени меѓади „Купром" — Скопје, Благоја Антев 
Петрушев, ш е ф на производетвено-техничка служ-
ба, му престанува правото за потпишување, бидеј-
ќи е разрешен од должност. 

Потписници на споменатата Фабрика остануваат 
старите регистрирани и тоа: Спиро Алексов Деч-
каров, директор, Спасе Висов Лејковски, шеф на 
комерцијалната служба и Јордан Сековски, шеф 
на сметководството, сметано од 28. IV. 1969 година. 

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

бр. 382/69 од 11. Ш. 1971 година. (527; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 285, страна 470, книга VI е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Претприја-
тието „Вардар" — импорт-експорт — Скопје: 

— Константинов Григориј помошник генерален 
директор, 

— Блажев Драган, директор на стопанско-смет-
ководниот сектор, 

.— Манзчнев Методија, директор на сектор, 
— Андрејчин Андреја, директор на општ сек-

тор, 
— Шуменковиќ Петар, директор на сектор, 
— Шеќерински Боро, директор на сектор за из-

воз, им престанува правото за потпишување. 
За нови потписници се назначени: 
— Костовски Тихомир, директор на сектор, 
— Костовски Тодорче, директор на сектор, 
— Димитровски Драгољуб, директор на сектор-, 
— Крстевски Атанас, директор на општ сектор, 
— Дубровска Вера, помошник директор на сек-

тор, кои заедно со досегашните потписници: 
— Таки Мај овски, генерален директор, 
— Тозија Јонче, помошник генерален директор, 
— Секуловски Александар, помошник генерален 

директор, 
— Герасимов Андреја, директор на сектор, 
— Трпчевски Ристо, директор на сектор, 
— Калачевски Велко, директор на стопанско-

сметководен сектор, ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат претпријатието, во границите 
на своето овластување. 

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

бр. 232 од 10. Ш. 1971 година. (528) 

Окружниот стопански суд во- Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1247, страна 497, книга VI е запишано след-
ното: Трговско претпријатие на големо и мало и 
посредување „Дунав" — Скопје, го промени своето 
седиште со преселување од просториите на ул. „8 
Март" бр. 20 — Скопје на ул. „Ленинова" бр. 40 
— Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1.067/70 од 10'. Ш. 1971 година.- (535) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 357, страна 361, книга П е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Трговската 
работна организација „Врутокооп" — Гостивар, се 
проширува и со следната дејност: промет на оруж-
је, ловечки прибор, муниција, експлозивни и пиро-
технички материјали како и спортски прибор, ри-
барски прибор и материјал. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 999/70 од 19. Ш. 1971 година. (559) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 482, страна 905, книга П е запишано след-
ното: Фирмата на Продавницата- за чевли „Астра" 
во Гевгелија, ул. „Маршал Тито" бр. 96, на Фабри-
ката за чевли и погонски ремења „Фрањо Горјуп" 
— Загреб, се менува и гласи: „Астра" — Творница 
обуќе — Загреб, Нова Вест 11 — Продавница за 
чевли во Гевгелија, ул. „Маршал Тито" број 96, со-
гласно со изводот од регистарот на Окружниот сто-
пански суд — Загреб, Фи. бр. 2977 од 15. X. 1969 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 1038/69 од 23. Ш. 1971 година. (611) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 17. V. 1971 година, рег. бр. 9/70, книга П е за-
пишано следното: Му престанува правото за пот-
пишување на Талева Добринка, в.д. директор на 
Проектанското биро „Техника" —• Охрид. 

Се овластува за потпишување инженер Стрезо-
ски Саво директор на Проектанското биро. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 272/71. (1219) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 18. V. 1971 година, рег. бр. 8/70, книга I е за-
пишано следното: Бифето во Битола, ул. „1-ви 
Мај" бр. 65, -на Синдикалната подружница при Од-
делението за внатрешни работи — Битола, пре-
стана со својата работа и се. брише од регистарот 
на стопанските организации, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од Извршниот одбор на Синдикалната подруж-
ница при Одделението за внатрешни работи4— Би-
тола од 16. И. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 230/71. (1221) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 27. V. 1971 година, рег. бр. 25/55, книга Ш е за-
пишано следното: Земјоделската задруга -„Трајче 
Дојчиноски", село Белчишта, Охридско, се става 
под присилна управа, За присилен управник е по-
ставен Ѓоре Лазаревски. 

Овластено лице за потпишување е присилниот 
управител Ѓоре Лазаревски. 

Овие промени се извршени врз основа на од-
луката бр. 01-2678/1 од 5. V. 1971 година, на Собра-
нието на општината — Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 280/71. ' (1222) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
деќа во регистарот на стопанските организации, 
на 24. V. 1971 година, рег. бр. 5/68, страна П е за-
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пишано следното: Продавницата во Ресен, ул.' „11 
Октомври" бр. 19, на Современа конфекција „Први 
Мај" од Пирот, престана со својата работа и се 
брише од регистарот на стопанските организации, 
кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 178/70 од 21. ХП. 1970 година, на работнич-
киот совет на Современа конфекција „Први Мај" 
— Пирот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 275/71. (1223) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 19. V. 1971 година, рег. бр. 243/55, книга I е 
запишано следното: Се менува фирмата на Испоста-
вата во Битола, на Претпријатието за меѓународна 
шпедиција „Скопје" — Скопје и гласи: Претпри-
јатие за меѓународна шпедиција „Макошпед" — 
Скопје, Испостава — Битола. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 54/71 од 10. V. 1971 година, на работнич-
киот совет на Претпријатието за меѓународна шпе-
диција „Транскоп" — Скопје, и решението Фи. бр. 
465 од 10. V. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 270/71. (1224) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 101. страна 
547, книга I е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Липковско Езеро", село Липково, Кума-
новско — Откупна станица во Куманово, ул. „Хри-
стијан Карпош" бр. 24. Предмет на работењето на 
Откупната станица е откуп на земјоделски произ-
води (освен на тутун). 

Откупната станица е основана од задружниот 
совет на Земјоделската задруга „Липковско Езеро" 
село Липково, со одлуката бр. 325 од 27. Ш. 1969 
година. 

Раководител на Откупната станица е Бељули 
Раман. 

Откупната станица во Куманово, на ул. „Хри-
стијан Карпош" бр. 24, ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува задругата, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 12 од 25. XI. 1971 година. (2132) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 102, стра-
на 555, книга I е запишана под фирма: Земјо-
делска задруга „Исен Асани" село Отља, Куманов-
ско — Организација на здружен труд без сво ја-
ство на правно лице — Продавница број 4, во Ку-
маново, ул. „Христијан Карпош", број 78. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на 
индустриско-прехранбени производи, предмети за 
куќни потреби и земјоделски производи. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Исен Асани", село Отља, 
Кумановско, со одлуката бр. 53 од 24. Ш. 1969 
година, од одржаната седница на 23. Ш. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Л а т и ф и Љутви. 
Продавницата број 4 во Кумано: о ќе ја пот-

пишува, задолжува и раздолжува задругата, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1110 од 24. XI. 1971 година. (2133) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, стра-
на 579, книга I е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Ран производ" — Куманово — Про-
давница број 28, во Куманово, ул. „11 Ноември1' 
бр. 48. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на индустриско-прехранбени производи, 

овошје и зеленчук, сувомесни производи, млечни 
производи и предмети за куќни потреби. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Ран производ" — Кума-
ново, со одлуката бр. 06-368/1 од 13. П. 1971 го-
дина, од одржаната седница на 15. IV. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Стојанче Ан-
тевски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 195 од 30. IX. 1971 година. (2135)' 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 16, страна 
437, книга П е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Мерие", село Студеничани, Скопско, Про-
давница во Скопје, ул. „143" бр. 3. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на колони-
јални и други прехранбени стоки. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Мерие" село Студенича-
ни, Скопско, со одлуката бр. 02-1164/2 од 4. УШ. 
1970 година, од одржаната седница на 24. VI. 1970 
година. 

Раководител на продавницата е Беља Мислим 
Руфат. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 953 од 12. XI. 1971 година. (2179) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 203, стра-
на 453, книга П е запишана под фирма: „Мако-
плод" — Набавно-продажна задруга, село Сингелиќ, 
СКОПСКО — Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Продавница број 6, во село 
Трубарево. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од советот на работ-
ната заедница, со одлуката од одржаната седница 
на 31. X. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Речица Зејнула. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 291 од 10. ХП. 1971 година. (2202) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, стра-
на 581, книга I е запишана под фирма: Земјо-
делска задруга „Ран производ" — Куманово — Ор-
ганизација на здружен труд, без својство на прав-
но лице — Продавница број 30 во Куманово, ул. 
„Иво Рибар — Лола" бр. 64. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на средства за 
заштита на растенијата, семенски материјал, веш-
тачки ѓубрива, сточна храна, птичја храна, алат 
и прибор за обработка и заштита на растенијата и 
цвеќиња. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Ран производ" — Кума-
ново, со одлуката бр. 04-783 од 26. УШ. 1971 година, 
од одржаната седница на 15. IV. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Спасовски Стој-
мир. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 883 од 10. ХП. 1971 година. (2206) 

СЛУЖБЕН ' ВЕСНИК НА СРМ 



19 мај 1972 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 15 — Стр. 367 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 16, стра-
на 31, книга I е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Солунска Глава", село Јаболишите, 
Титоввелешко — Организација на здружен труд, 
без својство на правно лице — Продавница во Ти-
тов Велес, ул. „Нада Бутникошарова" бр. 13. Пред-
мет на работењето на продавницата е промет, на 
мало, со сточна храна и брашно. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Солунска Глава" село 
Јаболчиште, со одлуката бр. 152 од 18. IX. 1971 
година. 

Раководител на продавницата е ѓорѓиев Трајко. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1018 од 9. ХП. 1971 година. (2211) 

— да имаат средна стручна. подготовка — сред-
но економско училиште и 15 години работно иску-
ство на раководни работни места. 

Квалификациите во конкуренцијата за работ-
ното место Финансиски директор учествуваат рам-
ноправно. 

Личниот доход е определен со правилникот за 
распределба на личните доходи во Филијалата. 

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

Молбите се примаат во рок од 15 дена по об- , 
јавувањето на Конкурсот. 

Некомплетираните документи нема да се раз-
гледуваат. 

Документите да се достават до „Словенија-
промет" — експорт-импорт — Љубљана — Фили-
јала — Скопје, поштански ф а х 331, со ознака „За 
Конкурсната комисија". 

Од Конкурсната комисија 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 23. ХП. 1970 
година, страна 141, реден број 18 е запишана под 
фирма: Земјоделска задруга „Црвен камен" — село 
Видовиште, Кочанско — Продавница за градежни 
материјали број 5, со седиште во село Видовиште, 
Кочанско. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на мало на сите видови градежни ма-
теријали. 

Раководител на продавницата е Кирило Весе-
линов Атанасов. 

Раководителот на продавницата не е овластен 
да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат 
овластените лица на задругата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на пријавата и кон неа приложените докази. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
30/70. (2258) 

О Г Л А С 

Мајсторско^ право за положен испит за ви-
сококвалификуван работник од касапска струка на 
Трипун Блажев Савевски од Тетово, се огласува за 
неважно. 

Од Општинскиот суд во Тетово,' Р. бр. 624/71 
од 14. I. 1972 година. (24) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 89 од општите правила на 

„Словенија-промет" — експорт-импорт — Љубљана 
— Филијала — Скопје, административен центар, 
барака 6, населба Бутел II, Конкурсната комисија 
распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
директор на Финансискиот сектор 

на Филијалата во Скопје 

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

. — да имаат висока стручна подготовка — еко-
номски факултет и 5 години работно искуство на 
раководни работни места; 

— да имаат виша стручна подготовка — виша 
комерцијална школа И 10 години работно искуство 
на раководни работни места; 

Работната заедница на Градежно-занаетчиската 
задруга „Иднина" — Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место директор 
на задругата (именување) 

Кандидатите покрај општите услови од ОЗРО 
треба да ги исполнуваат следните услови: 

да имаат економско училиште со пет години 
работно искуство или да се виеококвалификувани 
работници во градежно-занаетчиската насока и да 
имаат десет години работно искуство. 

Личниот доход според правилникот за распре-
делба на личните доходи на задругата. 

Молбите, со препис од дипломата, кратка био-
графија и опис за движењето во службата се до-
ставуваат во дирекцијата на задругата. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

И Н Т Е Р И М П Е К С 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА 
И ЗАСТАПУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ФИРМИ-

ВНАТРЕШНА ТРГОВИЈА И ТУРИЗАМ — 
СКОПЈЕ 

врз основа на одредбите на Основниот закон за 
изградба на инвестициони објекти и Правилникот 
за начинот и постапката за отстапување на из-
градбата на инвестициони објекти објавува 

К О Н К У Р С 

за јавно наддавање за отстапување на градба на 
инвестиционен објект — хотел „Галеб" во Струга, 
со ориентациона вредност од 14.000.000 динари. 
Работите ќе се изведуваат во Струга* на брегот на 
Охридското Езеро во непосредна близина на по-
стојниот хотел. 
Рокот за изведба не смее да биде поголем од 12 
месеци сметано од денот на воведувањето на из-
ведувачот во работа, според посебните услови на 
инвеститорот. 
Предмет на јавното наддавање се градежни, гра-
дежно-занаетчиски, инсталатерски работи и енте-
риер., 
Техничката документација заинтересираните работ-
ни организации ќе можат да ја добијат во Интер-
импекс — Скопје, ул. .„11 Октомври" бр. 78 а, на 
I кат, соба бр. 9. 
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Изведувачките организации се должни да извршат 
сопствена ревизија на предмерот за работите за кои 
лицитираат. При евентуалното отстапување на ра-
ботите на изведувачките организации при дефини-
тивната претсметка ќе им се признаат вишкови 
само во висина од +5% од количините во понудата 
— договорот. 
Изведувачките организации, кои ќе учествуваат во 
јавното наддавање се должни да поднесат писме-
на понуда која ќе содржи: 
— извод од регистарот на стопанските организа-

ции за дејноста на подносителот; 
— попис на досега извршените работи; 
— попис на стручни кадри а посебно на лица и 
— градилишта кои евентуално би биле ангажирани 

при градба на објектот; 
— попис, вредност и расположивост на механи-

зацијата; 
— финансиска положба по завршната сметка од 

претходната година; 
— преглед на објектите што се во тек на градба 

и кои ке ги изведува подносителот во текот на 
1972/73 година; 

— договор за деловна соработка на градежните и 
градежно-занаетчиските, инсталатерските и 
претпријатијата за ентериер кои стартуваат за-
еднички на Јавното наддавање; 

— цена на изведбата според пресметката и пред-
мерот ревидиран од самата работна органи-, 
зација; 

— пресметка со детален опис на позициите; 
— фактор на трошоци за дополнителни работи; 
— процент на манипулативни трошоци за евен-

туални дополнителни прометни работи; 
— евентуално барање на изведувачките, органи-

зации за аванс, каков и под кои услови; 
— при заедничко стартување на градежните и гра-

дежно-занаетчиските работни организации се 
должни покрај заедничката понуда-пресметка 
да ги приложат и своите оригинални поеди-
нечни понуди-пресметки. 

Писмените понуди и бараната документација треба 
да се достават најдоцна до * 16 јуни до 14 часот 
во два запечатени омота со ознака: 
„Понуда за јавно наддавање" и „Документација за 
јавно наддавање" за хотел „Галеб" — Струга на 
адреса: 
„ИНТЕРИМПЕКС" — 91000 Скопје 

ул. 11 Октомври бр. 78а 
Понудите кои ќе стигнат подоцна од назначеното 
време нема да се земат предвид. 
Јавното наддавање, врз основа на благовремено 
пристигнатите понуди ќе се одржи на 19 јуни 1972 
год. во салата на I кат во деловните простории 
на Интеримпекс — Скопје,, со почеток во 8 часот. 
Јавното наддавање ќе се одржи само во случај 
ако благовремено пристигнат најмалку две по-
нуди. 
Јавното наддавање ќе се одржи без оглед на тоа 
дали овластените претставници на пријавените ор-
ганизации ќе пристапат во закажаното време. 
Овластените претставници се должни на комиси-
јата да и предадат уредни полномошна. 
Одлука за отстапување на работите што се пред-
мет на јавното наддавање инвеститорот ќе донесе 
во рок од 10 дена по одржаното наддавање и во 
исто време ќе ги извести организациите кои уче-
ствувале во ' наддавањето. 
Изведувачките организации се должни во понудата 
да изјават дека во целост ги прифаќаат технич-
ките и посебните услови на инвеститорот и кон 
понудата да приложат гаранција во височина од 
10% од ориентационата вредност со бланко-меница. 
На понудувачите чијашто понуда не ќе биде при-
фатена, гаранцијата ќе им биде вратена со такво 
известие, а на понудувачите чија што понуда ќе 

биде прифатена гаранцијата ќе му биде вратена 
во рок од 8 дена по завршување на конечната 
пресметка по изградба на објектот. Во случај на ј -
поволните понудувачи да одбијат да го потпишат 
договорот или во текот на градбата да одбијат да 
ги извршуваат понатамошните работи, гарантниот 
•депозит ќе помине во трајна сопственост на инве-
ститорот. 
За оценка која понуда е најповолна, покрај погоре 
наведените критериуми ќе влијаат и следните еле-
менти : 
— пократок рок на изведба; 
— податок за составот на техничкиот кадар и ме-

ханизацијата што ќе биде ангажирана во- извед-
ба на објектот; 

.— степен на здобиено искуство во градба на слични 
објекти; 

— поволноста на гаранциите што се предлагаат и ел. 
Избраниот понудувач ќе биде должен да заклучи 
договор за градба во рок од 8 дена по применото 
известие дека неговата понуда е прифатена како 
најповолна. Договорот за градење ќе се заклучи 
врз основа ва Законот за изградба на инвестици-
они објекти, техничките и општите услови, како и 
посебните услови на инвеститорот и ниеден од овие 
елементи не може да биде изменет со договорот за 

, градење. 

СОДРЖИНА 

Страна 

Закон за минималниот личен доход на 
работниците — — — — — — — — 353 
Закон за здруженијата на граѓаните — 354 
Закон за пријавување на живеалиште-
то и престојувалиштето на граѓаните — 356 
Закон за данокот на средствата што се 
распределуваат од доходот на банките за 
1972 година — — — — — — — — 357 
Закон за изменувања и дополнување на 
Законот за државните празници на Со-
цијалистичка Република Македонија — 358 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за определување стапката на 
придонесот за изградба на станови за 
учесниците во Народноослободителната 
војна и за начинот и условите на кори-
стење на средствата од придонесот — 358 
Одлука за разрешување и именување на 
претседатели и членови во одборите на 
Републичкиот собор — — — — — — 359 
Одлука за избор на претседател и 
членови на' Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата на Собранието 
на СР Македонија — — — — — — 359 
Одлука за разрешување и именување на 
членови на Комисијата за уставни пра-
шања на Собранието на СРМ — — — 359 
Одлука за избор на претседател и чле-
нови на Комисијата за меѓунационални 
односи па Собранието на СРМ — — — 360 
Одлука за разрешување и избор на су-
дии на Окружниот стопански суд во 
Скопје и Окружниот суд во Скопје ' — 360 
Програма за користење на издвоените 
средства од судски такси наменети за 
опрема на судовите, јавните обвинител-
ства и воспитко-поправните домови — 360 
Одлука на Уставниот суд на Македо-
н к а У. бо. 29/70 од 6 април 1972 година 360 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај 
• Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


