
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦиЈАЛКСТиЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 26 октомври 1974 
С к о п ј е 

Број 41 Год. XXX 

Претплатата за 1974 година изне-
сува 180 динари. Овој број чини 
4 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

467. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 13 став 2 од Законот за орга-
низирање на научните дејности („Службен весник 
на СРМ" бр. 17/74), .Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 го-
дина, и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ 

ЗА РИБАРСТВО НА СРМ — СКОПЈЕ 

Се потврдува Статутот на Заводот за рибарство 
на СРМ — Скопје што го донесе Работната заед-
ница на Заводот на ден 24 декември 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македониј а ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2366 
9 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на здружениот 

киот собор, труд, 
Гога Николовски, е. р. инж. Љубомир Титовски, е. р. 

468. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 13 став 2 од Законот за орга-
низирање на научните дејности („Службен весник 
на СРМ" бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 
година, и на седницата на Општествено-политички-
от собор, одржана на 8 октомври 1974 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ 
ЗА ОВОШТАРСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ 

Се потврдува Статутот на Заводот за овоштар-
ство на Социјалистичка Република Македонија — 
Скопје што го донесе Собирот на работните луѓе 
на Заводот на ден 14 февруари 1974 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2367 
Ѕ октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на здружениот 

киот собор, труд, 
Гога Николовски, е. р. инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

469. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 13 став 2 од Законот за орга-
низирање на научните дејности („Службен весник 
на СРМ" бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 
година, и на седницата на Општествено-политички-
от собор, одржана на 8 октомври 1974 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЦЕНТА-

РОТ ЗА ПРИМЕНА НА РАДИОИЗОТОПИ ВО 
СТОПАНСТВОТО — СКОПЈЕ 

Се потврдува Статутот на Центарот за приме-
на на радиоизотопи во стопанството — Скопје, што 
го утврди Собирот на работните луѓе на Центарот 
на ден 24 декември 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2368 
Ѕ октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател Претседател 
на Општественр-политич- на Соборот на здружениот 

киот собор, труд, 
Гога Николовски, е. р. инж. Љубомир Гиговски, е. р. 
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470. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 12 став 2 од Законот за висо-
кото школство на СРМ („Службен весник на СРИ" 
бр. 15/65, 9/68), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Соборот иа 
здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 го-
дина, и на седиштата на Општествено-политички-
от собор, одржана на 8 октомври 1974 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВИШАТА 

УГОСТИТЕЛСКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА — 
ОХРИД 

I 
Се потврдува Статутот на Вишата угостителска 

туристичка школа — Охрид што го донесе Собирот 
на работните луѓе на Школата на ден 25 декември 
1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето (во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македони ј а". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2369 
9 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- рт Соборот на здружениот 

киот собор, труд, 
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

471. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 13 став 2 од Законот за орга-
низирање на »научните дејности („Службен весник 
на СРМ" бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974' 
година, и на седницата на Ошптествено-политички-
от собор, одржана на 8 октомври 1974 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ИНСТИ-

ТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР — СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Институтот за фол-

клор — Скопје што го донесе Собирот на работните 
луѓе на Институтот на ден 11 јули 1974 година. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2370 
9 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на здружениот 

киот собор, труд, 
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

472. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член ]3 став 2 од Законот за орга-
низирање на научните дејности („Службен весник 
ка СРМ" бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 го-
дина, и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗЛ ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СТОЧАРСТВОТО НА 

СРМ — СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Заводот за унапре-

дување на сточарството на СРМ — Скопје што го 
донесе Собирот на работните луѓе на Заводот на 
ден 21 декември 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Макед они ј а". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2371 
9 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на здружениот 

киот собор, труд, 
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

473. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 13 став 2 од Законот за орга-
низирање на научните дејности („Службен весник 
на СРМ" бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 
година, и на седницата на Општествено-политички-
от собор, одржана на 8 октомври 1974 година донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАВО-
ДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОЗАРСТВОТО II 
ВИНАРСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Заводот за унапре-

дување на лозарството и винарството на Соција-
листичка Република Македонија — Скопје што го 
усвои Собирот на работните луѓе на Заводот на 
ден 17 декември 1973 година. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 03-2372 

9 октомври 1974 година 
Скопје 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на здружениот 

киот собор, труд, 
Гога Николовски, е. р. инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

474. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член бб од Законот за социјалната 
заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70, 20/71, 
35/71), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и 
на седницата на Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 8 октомври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И 

МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД — СКОПЈЕ 

I 
Се дава согласност на Статутот на Заводот за 

рехабилитација на деца и младинци со оштетен 
вид — Скопје што го усвои Собирот на работните 
луѓе на Заводот на ден 26 март 1974 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 03-2373 

9 октомври 1974 година 
Скопје 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на здружениот 

киот собор, труд, 
Гога Николовски, е. р. инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

475. 
Врз основа на член 318 став 2, член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 52 од Законот за здравство 
(,.Службен весник на СРМ" бр. 20/70, 21/71), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Соборот на здружениот труд, одр-
жана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор, одржана на 8 ок-
томври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА КОСНО-ЗГЛОБ-

НА ТУБЕРКУЛОЗА — ОХРИД 

I 
Се дава согласност на Статутот на Специјал-

ната болница за кооно-зглобна туберкулоза — Ох-
рид што го донесе Советот на Болницата на ден 25 
декември 1973 година, 

II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 03-2374 

9 октомври 1974 година 
Скопје 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на здружениот 

киот собор, труд, 
Гога Николовски, е. р. инж. Љубомир Титовски, е. р. 

476. 
Врз основа на член 318 став 2, член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 18 став 2 од Законот за сценско-
уметничка дејност („Службен весник на СРМ" бр. 
41/73), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Соборот на здруже-
ниот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, и 
на седницата на Оиштествено-политичкиот собор, 
одржана на 8 октомври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА 
СТАТУТОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД ДРАМА НА МАКЕДОНСКИОТ НА-
РОДЕН ТЕАТАР — СКОПЈЕ ШТО СЕ ОДНЕСУ-
ВААТ НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕ-
СТВЕН ИНТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТ-
СТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИ-

ЦА ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ТИЕ РАБОТИ 

I 
Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

организацијата на здружен труд Драма на Маке-
донскиот народен театар — Скопје што се одне-
суваат на работите од посебен општествен интерес 
и на учеството на претставниците на општестве-
ната заедница во одлучувањето за тие работи што 
го донесе Собирот на работните луѓе на 18 декем-
ври 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2375 
9 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на здружениот 

киот собор, труд, 
Гога Николовски, е. р. инж. Љубомир Гиговски, е. р, 
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477. 
Врз основа на член 318 став 2, член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 18 став 2 од Законот за сцеи-
ско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ" 
бр. 41/73), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Соборот на здру-
жениот труд, одржана на 8 октомври 1974 година, 
и на седницата на Општествено-политичкиот собор, 
одржана на 8 октомври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА 
СТАТУТОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД ОПЕРА И БАЛЕТ НА МАКЕДОНСКИ-
ОТ НАРОДЕН ТЕАТАР — СКОПЈЕ ШТО СЕ ОД-
НЕСУВААТ НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОП-
ШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА 
ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗА-
ЕДНИЦА ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ТИЕ РАБОТИ 

I 
Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

организацијата на здружен труд Опера и балет на 
Македонскиот народен театар — Скопје што се одне-
суваат на работите од посебен општествен интерес 
и на учеството на претставниците на општествена-
та заедница во одлучувањето за тие работи што го 
донесе Собирот на работните луѓе на 17 декември 
1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2376 
9 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на здружениот 

киот собор, труд, 
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир ГИРОВСКИ, с. р. 

478. 
Врз основа на член 318 став 2, член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 18 став 2 од Законот за сцен-
ско-уметничката дејност („Службен весник на 
СРМ" бр. 41/73), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 го-
дина, и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА 
СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА НА МАКЕДОНСКИОТ 
НАРОДЕН ТЕАТАР —СКОПЈЕ ШТО СЕ ОДНЕСУ-
ВААТ НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОПШТЕ-
СТВЕН ИНТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА ПРЕТ-
СТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИ-

ЦА ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ТИЕ РАБОТИ 

I 
Се дава согласност на одредбите на Статутар-

ната одлука на Македонскиот народен театар — 
Скопје што се однесуваат на работите од посебен 
општествен интерес и на учеството на претставни-
ците на општествената заедница во одлучувањето 
за тие работи што ја донесе Собирот на работните 
луѓе на ден 22 декември 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 03-2377 

9 октомври 1974 година 
Скопје 

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

Претседател Претседател 
па Општествено-политич- на Соборот на здружениот 

киот собор, труд, 
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

479. 
Брз основа на член 318 став 2 и член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 12 став 3 од Законот за висо-
кото школство на Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65, 9/68), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 8 октомври 1974 година, и на седни-
цата на Општествено-политичкиот собор, одржана 
на 8 октомври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВИШАТА 

ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА — СТРУМИЦА 

I 
Се потврдува Статутот на Вишата земјоделска 

школа — Струмица што го донесе Советот на Ви-
шата земјоделска школа на ден 25 декември 1973 
година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македониј а ". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 03-2378 

9 октомври 1974 година 
Скопје 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на здружениот 

киот собор, труд, 
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

480. 
Воз основа на член 318 став 2 и член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 13 став 2 од Законот за орга-
низирање на научните дејности („Службен весник 
на СРМ" бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 го-
дина, и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАВО-
ДОТ ЗА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН И НАСТАВЕН 

ФИЛМ НА СР МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Заводот за културно-

просветен и наставен филм на СР Македонија — 
Скопје што го донесе Собирот на работните луѓе 
на Заводот на ден 27 декември 1973 година. 



26 октомври 1974 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ. Бр. 41 — Стр. 965 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2379 
9 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на здружениот 

ки от собор, труд, 
Гога Николовски, е. р. инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

481. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 13 став 2 од Законот за орга-
низирање на научните дејности („Службен весник 
на СРМ" бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 го-
дина, и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЕКО-
НОМСКИОТ ИНСТИТУТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

„КИРИЛ И МЕТОДИЈ" — СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Економскиот инсти-

тут на Универзитетот „Кирил и Методиј" — Скопје 
што го донесе Собирот на работните луѓе на Еко-
номскиот институт на ден 12 декември 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2380 
9 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на здружениот 

киот собор, труд, 
Гога Николовски, е. р. инж. Љубомир Готовски, е. р. 

482. 

Врз основа на член 318 став 2 и член 334 али-
неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 12 став 3 од Законот за висо-
кото школство на СРМ („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65, 9/68), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 го-
дина, и на седницата на Огпнтествено-политичкиот 
собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФИЛО-

ЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Филозофскиот фа -

култет — Скопје што го донесе Собирот на работ-
ните луѓе на Филозофскиот факултет — Скопје на 
ден 21 декември 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2381 
9 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на здружениот 

киот собор, труд, 
Гога Николовски, е. р. инж. Љубомир Титовски, е. р. 

483. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 13 став 2 од Законот за орга-
низирање на научните дејности („Службен весник 
на СРМ" бр. 17/74), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 
година, и на седницата на Општествено-политички-
от собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ 
ЗА СТУДИИ И ПРОЕКТИРАЊЕ ПРИ АРХИТЕК-
ТОНСКО-ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Заводот за студии и 

проектирање на Архитектонско-градежниот факул-
тет — Скопје што го донесе Собирот на работните 
луѓе на Заводот за студии и проектирање на ден 
?0 декември 1973 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македониј а ". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2382 
9 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на здружениот 

киот собор, труд, 
Гога Николовски, е. р. инж. Љубомир Гиговски, е. р. 
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484. 
Врз оснива на член 318 став 2 и член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 12 став 3 од Законот за висо-
кото школство на СРМ („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65, 9/68), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 го-
дина, и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АРХИ-

ТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ — 
СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Архитектонско-гра-

дежниот факултет — Скопје што го донесе Советот 
на Архитектонско-градежниот факултет на ден 21 
февруари 1974 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 03-2383 

9 октомври 1974 година 
Скопје 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на здружениот 

киот собор, труд, 
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р. 
485. 

Брз основа на член 318 став 2 и член 334 али-
неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 12 став 3 од Законот за висо-
кото школство на Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65, 9/68), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на седницата на Соборот на здружениот труд, 
одржана на 8 октомври 1974 година, и на седни-
цата на Општествено-политичкиот собор, одржана 
на 8 октомври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ТЕХНО-

ЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ — 
СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Технолошко-мета-

луршкиот факултет — Скопје што го донесе Со-
бирот на работните луѓе на Технолошко-металурш-
киот факултет на ден 25 декември 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 03-2384 

9 октомври 1974 година 
Скопје 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на здружениот 

киот собор, труд, 
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

486. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 9 став 2 од Законот за Народ-
ната банка на Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/72), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 октомври 1974 го-
дина, и на седницата на Општествено-политичкиот 
собор, одржана на 8 октомври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА НАРОД-

НАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 

I 
Се потврдува Статутот на Народната банка на 

Македонија што го донесе Советот на ден 21 де-
кември 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2385 
9 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на здружениот 

киот собор, труд, 
Гога Николовски, с. р. инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

487. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 18 став 2 од Законот за сцеп-
ско-уметничка дејност („Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија" број 41/73), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
ка седницата на Соборот на здружениот труд, одр-
жана на 8 октомври 1974 година, и на седницата на 
Општествено-политичкиот собор, одржана иа 8 ок-
томври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА 
СТАТУТОТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРУ-
ЖЕН ТРУД СЦЕНСКА ТЕХНИКА НА МАКЕДОН-
СКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР — СКОПЈЕ ШТО СЕ 
ОДНЕСУВААТ НА РАБОТИТЕ ОД ПОСЕБЕН ОП-
ШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС И НА УЧЕСТВОТО НА 
ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗА-
ЕДНИЦА ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ЗА ТИЕ РАБОТИ 

I 
Се дава согласност на одредбите на Статутот на 

организацијата на здружен труд — Сценска техни-
ка на Македонскиот народен театар — Скопје што 
се однесуваат на работите од посебен општествен 
интерес и на учеството на претставниците на оп-
штествената заедница во одлучувањето за тие ра-
боти што го донесе Собирот на работните луѓе на 
18 декември 1973 година. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2386 
9 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на здружениот 

киот собор, труд, 
Гога Николовски, е. р. инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

488. 
Врз основа на член 318 став 2 и член 334 али-

неја 5 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија и член 53 од Законот за здравство 
(„Службен весник на СРМ" бр. 20/70, 21/71), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата, на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 8 октомври 1974 година и на седницата на Оп-
штествено-политичкиот собор, одржана на 8 ок-
томври 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД — ДЕМИР КАПИЈА 

I 
Се дава согласност на Статутот на Специјал-

ниот завод Демир Капија што го донесе Собирот на 
работните луѓе на Специјалниот завод на 29 де-
кември 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 03-2387 

9 октомври 1974 година 
Скопје 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на здружениот 

киот собор, труд, 
Гога Николовски, е. р. инж. Љубомир Гиговски, е. р. 

489. 
Врз основа на член 106 од Законот за финан-

сирање на Републиката и општините („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/73), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 10 јули 
1974 година, и на седницата на Општествено-поли-
1ИЧКИОТ собор, одржана на 8 октомври 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА € З Ј ™ у Д И* 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД "ЗА ИЗГРАДБА НА СТА-
НОВИ НА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБО-
ДИТЕЛНАТА ВОЈНА — СКОПЈЕ ЗА 1973 ГОДИНА 

I 
Се одобрува Завршната сметка на Републички-

от фонд за изградба на станови таа учесниците во 
Народноослободителната војна — Скопје, за 1973 
година, што Управниот одбор на Републичкиот 
фонд за изградба на станови на учесниците во НОВ 
ја донесе на седницата одржана на 20 март 1974 
година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

нејзиното објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2343 
9 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател Претседател 
на Општествено-политич- на Соборот на здружениот 

киот собор, труд, 
Гога Николовски, е. р. инж. Љубомир ГИРОВСКИ, е. р. 

490. 
Врз основа на член 318, став 2, а во врска со 

член 89 и 315 од Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на седницата на Собо-
рот на здружениот труд, одржана на 8 октомври 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ДОГОВОРОТ ЗА 
КРИТЕРИУМИТЕ И ЗА ВИСИНАТА НА ОПТО-
ВАРУВАЊАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУ-
ЖЕНИОТ ТРУД И ГРАЃАНИТЕ ВО 1974 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Договорот за критериу-

мите и за висината на оптоварувањата на органи-
зациите на здружениот труд и граѓаните во 1974 
година, склучен во јуни 1974 година, меѓу репуб-
ликите и автономните покраини. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2344 
9 октомври 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. Љубомир Гиговски, е. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ОПШТИНСКИ- оллѕднитт.д. НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО 

246. 
Врз основа на член 25 став 1 точка 22 од Са-

моуправната спогодба за основање на самоуправ-
ната интересна заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Тетово, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Тетово, на заедничка седница 
на сите собори на делегатите, одржана на 28 јуни 
1974 година, донесе 

Д Е Л О В Н И К 
НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕД-
НИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО 

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој деловник се утврдуваат правилата за 

работа на Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Тетово 
(во натамошниот текст: Собрание). 

Член 2 
Деловникот содржи одредби за верификација 

и престанување на мандатот на делегатите, за пра-
вата и должностите на делегатите, за начинот на 
свикување и претседавање на седниците, за одлу-
чувањето, за актите на Собранието и постапката 
за нивното донесување, за изборот, правата и долж-
ностите на претседателот на Собранието и претсе-
дателите на соборите на Собранието, за изборот на 
органите и телата на Собранието, како и другите 
одредби за избор и именување. 

Деловникот содржи одредби и за други пра-
шања во врска со работата на Собранието. 

Член 3 
Работите од својот делокруг Собранието ги вр-

ши на заедничка седница на сите собори на де • 
легатите, на одвоени седници на надлежните со-
бори на делегатите и на посебни седници на оддел-
ните собори на делегатите, во согласност со закон, 
Самоуправната спогодба за основање на Заедни-
цата, Статутот на Заедницата и овој деловник. 

За вршење одредени работи и задачи од својот 
делокруг, Собранието формира комисии и други 
постојани и повремени работни тела. 

Член 4 
Во работата на Извршниот одбор на Собрание-

то, како и во работата на постојаните и повремени 
работни тела на Собранието, сообразно се приме-
нуваат одредбите на овој деловник. 

Член 5 
Одредбите од овој деловник се задолжителни 

за сите лица кои присуствуваат на седниците и 
учествуваат во работата на Собранието. 

Член 6 
Работата на Собранието е јавна. 

Член 7 
Собранието го претставува претседателот на Со-

бранието. 
Член 8 

Собранието го употребува печатот на Заедни-
цата. 

Печатот на Заедницата има тркалезна форма 
во чии концентрични кругови е впишан текстот: 
Социјалистичка Република Македонија — Општин-
ска заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Тетово. 

II. ВЕРИФИКАЦИЈА И ПРЕСТАНУВАЊЕ 
НА МАНДАТОТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 

1. Верификација на мандатот на делегатите 

Член 9 
Верификацијата на мандатите на делегатите на 

соборите на делегатите на Собранието се врши на 
првата заедничка седница на новоизбраните со-
бори. 

Член 10 
Првата заедничка седница на соборите на де-

легатите на Собранието за верификација на ман-
датите и за конституирање, се одржува најдоцна 
петнаесеттиот ден од денот на одржаните избори. 

Првата заедничка седница на соборите на де-
легатите на Собранието ја свикува и ао неа рако-
води до изборот на претседателот на Собранието, 
претседателот на Собранието на кој му истекол 
мандатот. 

Член 11 
Избраните делегати пред почетокот на седни-

цата му ги предаваат на претседавачот уверенијата 
за избор. 

Претседавачот ги предава уверенијата на Ве-
рификационата комисија. 

Член 12 
Верификационата комисија, врз основа на из-

вештајот на Изборната комисија и изборните акти, 
ја испитува правилноста на спроведените избори 
и за тоа на соборите на делегатите им поднесува 
извештај и свој предлог. 

Член 13 
По извештајот на Верификационата комисија 

соборите на делегатите (водат заеднички претрес. 
Делегатите на секој собор гласаат одделно за 

потврдување на своите мандати. 
Ако комисијата не оспорила ниту еден од ман-

датите, гласањето по извештајот се врши целосно. 
Ако комисијата оспорила некој мандат, прво се 
гласа за неоспорените мандати, а потоа одделно за 
секој оспорен мандат. 

Соборот на делегатите може да го одложи до-
несувањето на одлука за верификација еа одделен 
мандат за да се испита правилноста на спроведе-
ните избори. Одлагањето на донесување одлука "а 
верификација на одделен мандат не може да трае 
подолго од два месеца. 

Член 14 
Делегатот чиј мандат е оспорен има право да 

присуствува на седниците на соборот во кој е из-
бран и да учествува во неговата ;работа без право 
на одлучување. 

2. Престанување на мандатот на делегатите 

Член 15 
На делегатот му престанува мандатот во слу-

чаите утврдени со закон. 

Член 16 
Секој делегат на собор на делегатите на Собра-

нието има право да поднесе оставка. 
Оставката се поднесува писмено до претседа-

телот на соборот во кој е избран делегатот. Деле-
гатот што поднел оставка има право писмено да ги 
изнесе причините за оставката. 

Претседателот на соборот кој ја примил остав-
ката, ја упатува на разгледување на Комисијата за 
избор и именување. 
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Член 17 
Комисијата за избор и именување ја разгле-

дува поднесената оставка на своја седница. На 
оваа седница делегатот може и усмено да ја образ-
ложи својата оставка, во колку не ја образложил во 
писмениот поднесок. 

По разгледување на поднесената оставка, Ко-
мисијата за избор и именување му поднесува на со-
борот извештај со свој предлог. 

Член 18 
Комисијата за избор и именување му поднесува 

на Соборот на делегатите извештај и за секој друг 
случај што претставува основ за престанок на ман-
датот на делегат. 

Врз основа на извештајот на Комисијата за из-
бор и именување, соборот на делегатите го утвр-
дува престанокот на мандатот на делегатот. 

III. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 

Член 19 
Делегатот во соборот на делегатите на Собра-

нието има права и должности утврдени со Уставот, 
со закон, Самоуправната спогодба за основање на 
Заедницата, Статутот и овој деловник. 

Член 20 
Делегатот се здобива со своите права и долж-

ности по верификацијата на мандатите. 

Член 21 
Делегатот има право и должност да присуст-

вува на заедничката седница на сите собори на де-
легатите на Собранието, на седниците на соборот 
во кој е избран за делегат и на седниците на ор-
ганите и телата на Собранието. 

Член 22 
Делегатот кој од оправдани причини е спречен 

да присуствува на седниците на Собранието и не-
говите собори, како и на седниците на органите и 
телата на Собранието во кои е избран должен е 
за тоа благовремено да го извести свикувачот на 
седницата. 

За присуството на делегатите на седниците од 
претходниот став се води евиденција. 

Член 23 
Делегатот има право и должност да учествува 

во работата ма седниците и во одлучувањето. 
Делегатот е должен при заземањето на ставови 

по прашањето за кое се одлучува на седниците да 
постапува во согласност со насоките и основните 
ставови на делегацијата од која е избран за деле-
гат, со уважување на интересите и ставовите на 
другите делегати и пошироките општествени инте-
реси и потреби. 

Делегатот е самостоен во определувањето и 
гласањето по прашањата за кои се одлучува на 
седниците. 

Член 24 
Делегатот има право на Извршниот одбор и 

другите тела на Собранието и на секретарот на 
Заедницата да им поставува прашања што се од-
несуваат на нивната работа или на работите од 
нивна надлежност. 

Прашањето може да се постави на седница ус-
но, а во времето меѓу две седници писмено преку 
претседателот на Собранието. 

Член 25 
На усно поставеното, прашање се одговара по 

правило на седницата на која е поставено. На од-
делни прашања одговор може да се даде и на на-
редната седница. 

Член 26 
Писменото прашање претседателот на Собра-

нието го доставува непосредно на органот односно 
работното тело на кое се однесува. 

На писмено поставеното прашање се одговара 
на првата наредна седница ако прашањето било 
поставено најдоцна 15 дена пред денот определен 
за одржување еа седницата. 

Член 27 
По примениот одговор делегатот што го поста-

вил прашањето може да постави дополнително 
прашање. 

По примениот одговор на поставеното прашање 
и на дополнителното прашање, делегатот може да 
предложи предметот на кој се однесува прашањето 
да се стави на дневен ред на истата или на една 
од наредните седници. За предлогот одлука се до-
несува без претрес. 

Член 28 
Делегатот има право постојано и редовно да 

биде известуван за сите прашања и проблеми чие 
познавање му е потребно за правилно вршење на 
делегатската функција, а особено за остварување 
на политиката што ја утврдува Собранието, за спро-
ведување на Статутот и другите самоуправни оп-
шти акти што ги донесува Собранието. 

Член 29 
Делегатот е должен да ги известува избирачите 

од својата делегатска единица односно делегациите 
од кои е избран за својата работа и за работата на 
Собранието и е одговорен пред нив за, својата ра-
бота. 

Член 30 
Делегатот е должен во делегатската единица 

односно во делегациите од кои е избран да побара 
мислење за прашањата што се расправаат во Со-
бранието и за проблемите во врска со примената 
на Статутот и другите самоуправни општи акти на 
Собранието и во врска со тоа да поднесува пред-
лози за донесување, изменување или дополнување 
на општите акти, како и за преземање на други 
соодветни мерки. 

Член 31 ж 
Функцијата делегат е почесна општествена 

функција. 
Правото на надоместок на личен доход, на пат-

ните трошоци и трошоците за вршење на делегат-
ската функција, се уредува со посебен општ акт 
што го донесува Собранието. 

IV. ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА НА СИТЕ СОБОРИ 
НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА СОБРАНИЕТО 

1. Делокруг на заедничката седница 

Член 32 
На заедничката седница на сите собори на де-

легатите, Собранието: 
1) избира и разрешува претседател на Собра-

нието и негов заменик; 
2) донесува Статут на Заедницата; 
3) донесува Деловник на Собранието; 
4) одлучува за формирање на комисии и други 

работни тела на Собранието; 
5) избира и разрешува претседатели и членови 

на органите и телата на Собранието; 
в) именува секретар на Заедницата и работни-

ци во Стручната служба со посебни овластувања и 
одговорности — работници на раководни работни 
места; 

7) врши и други работи определени со Самоуп-
равната спогодба за основање на Заедницата, Ста-
тутот на Заедницата и овој деловник 
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2. Свикување 

Член 33 
Заедничката седница на сите собори на деле-

гатите ја свикува претседателот на Собранието, а 
во негово отсуство неговиот заменик. 

Член 34 
Претседателот на Собранието е должен да сви-

ка заедничка седница на сите собори на делегатите 
ако тоа го побараат: 

1) еден од соборите на делегатите, 
2) Извршниот одбор. 

Член 35 
Поканата за заедничка седница на сите собори 

им се испраќа на делегатите најдоцна осум дена 
пред денот определен за одржување на седницата. 

Со поканата на делегатите им се доставува и 
предлогот на дневниот ред и соодветниот материјал 
за прашањата што се предлагаат на дневен ред. 

По исклучок, во итни случаи, претседателот на 
Собранието може да свика заедничка седници на 
сите собори и во рок покус од осум дена, а днев-
ниот ред за оваа седница да го предложи и на 
самата седница. 

3. Дневен ред 

Член 36 
Предлогот на дневниот ред на заедничката сед-

ница на сите собори на делегатите го сочинува 
претседателот на Собранието, во соработка со прет-
седателот на Извршниот одбор и секретарот на 
Заедницата. 

Член 37 
Дневниот ред на заедничката седница на сите 

собори на делегатите се утврдува по предлог на 
претседателот на Собранието во почетокот на сед-
ницата. 

Утврдениот дневен ред не може да се менува. 
( 

Член 38 
Секој делегат може и на седницата да пред-

ложи на дневен ред за таа седница да се стави 
определено прашање, но е должен да ја образложи 
итноста на тој предлог. 

За итноста на предлогот што го ставил деле-
гатот се расправа ако неговиот предлог го подр-
жат уште најмалку 10 делегата. 

4. Работа на седницата 

Член 39 
Седницата ја отвора и со неа раководи прет-

седателот на Собранието, а во негово отсуство за-
меникот на претседателот. 

Ако и потпретседателот е отсутен, седницата ја 
отвора најстариот по години делегат и со неа ра-
ководи до изборот на делегат кој ќе претседава 
на седницата. 

Член 40 
По отворањето на седницата претседателот на 

Собранието утврдува постоење на потребно мно-
зинство за одржување на седницата. 

АКО се утврди дека не постои потребно мнозин-
ство за одржување на седницата, претседателот на 
Собранието ја одложува седницата за определен 
ден и час. 

Во колку во текот на седницата се утврди дека 
не постои потребно мнозинство, седницата ќе се 
прекине. 

Член 41 
По утврдувањето на потребното мнозинство за 

одржување на седницата, претседателот на Собра-
нието го става на усвојување записникот од прет-
ходната седница. 

Секој делегат во Собранието има право да ста-
ви забелешки на записникот. 

За основаноста на забелешките Собранието од-
лучува без претрес. 

Усвоените забелешки се внесуваат во записни-
кот на седницата, а соодветните исправки и до-
полненија — во записникот од претходната сед-
ница. 

Во колку на записникот од претходната сед-
ница нема забелешки, Собранието го усвојува за-
писникот во целост. 

Член 42 
По утврдувањето на дневниот ред се преми-

нува на претрес на одделни прашања по редосле-
дот утврден во дневниот ред. 

Член 43 
По поедини точки од дневниот ред делегатите 

БО Собранието може да се запознаваат поподробно 
преку известител. 

Известителот е по правило член на Извршниот 
одбор на Собранието, а исклучително може да биде 
и одреден работник на Стручната служба. 

Известителите по поедини точки од дневниот 
ред ги одредува Извршниот одбор. 

Член 44 
На седницата се води претрес пђ секое праша-

ње од дневниот ред. 
По исклучок, за одредени прашања, а по оцен-

ка на Собранието, одлука може да биде донесена 
без претрес. 

Член 45 
Секој делегат на Собранието и другите при-

сутни лица на седницата, имаат право да учеству-
ваат во дискусијата. 

На седницата никој не може да земе учество 
во дискусијата пред да добие збор од претседате-
лот иа Собранието. 

Член 46 
Учесникот во дискусијата може да говори само 

за прашањето кое е на дневен ред. 
Претседателот на Собранието се грижи учесни-

кот во дискусијата да не биде спречен во своето 
излагање. 

Учесникот во дискусијата може да го опомене 
на ред или да го прекине во говорот само претсе-
дателот на Собранието и тоа во случаите ако уче-
сникот во дискусијата го нарушува редот на сед-
ницата или се оддалечи од прашањето кое е на 
дневен ред. 

Член 47 
За исто прашање учесникот во дискусијата мо-

же да се пријави за збор само еднаш. 
По исклучок, може да се побара повторно уче-

ство во дискусијата заради исправка на наод што 
е неточно изнесен или заради дообј апнување. 

Во случаите од претходниот став учесникот во 
дискусијата мора да се ограничи на исправката 
односно дообјаснувањето, а неговата дискусија не 
може да трае подолго од пет минути. 

Собранието може да одлучи во определени слу-
чаи поединечните дискусии ©ременски да се орга-
ничат. ^ ј 

Член 48 
Претресот по одделно прашање трае и се води 

сб додека по него има пријавени дискутанти. 
Претседателот на Собранието го заклучува пре-

тресот кога ќе утврди дека повеќе нема пријавени 
дискутанти. 

По исклучок, ако претседателот на Собранието 
или некој од делегатите на Собранието смета дека 
прашањето е доволно расветлено за одлучување, 
може да предложи да се прекине претресот и да 
се пристапи кон донесување одлука и кога листата 
на пријавените дискутанти не е исцрпена. Пред-
логот за прекинување на претресот претседателот 
на Собранието веднаш го става на гласање. 
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Член 49 
Во текот на претресот Собранието може да од-

лучи одделно прашање да се симне од дневниот 
ред или да се упати на претходно проучување на 
некој од постојните органи и тела на Собранието, 
на Стручната служба на Заедницата или на посеб-
на комисија која Собранието ја именува за таа цел. 

5. Одлучување 

Член 50 
Претресот по прашањето што е на дневен ред 

еа седницата завршува: 
— со донесување на одлука или друг акт, -
— со донесување на заклучок, 
— со прост премин * а наредната точка од днев-

ниот ред. 
Член 51 

За донесување на одлуки на заедничката сед-
ница на сите собори на делегатите потребно е при-
суство на мнозинството делегати на секој собор. 

Ако претседателот смета дека на седницата не 
присуствува доволен број делегати, ќе нареди да 
се изврши прозивање. 

Прозивање^ ќе се изврши и ако тоа го побара 
еден делегат чие барање го подржат уште најмал-
ку десет делегати. 

Член 52 
Полноважни се одлуките за кои гласало мно-

зинството од присутните делегати, освен ако со Ста-
тутот на Заедницата не е предвидено одлуката да 
се донесува со посебно мнозинство. 

Член 53 
Делегатите гласаат на тој начин што се изја-

снуваат „за" или „против" предлогот или се воздр-
жуваат од гласањето. 

Член 54 
Гласањето, по правило, се врши јавно. 
Јавното гласање се врши со кревање рака или 

поименично. 
Член 55 

Гласањето со кревање на рака се врши на тој 
начин што претседателот на Собранието ги пови-
кува делегатите да се изјаснат кој е за предлогот, 
потоа кој е против предлогот и најпосле дали не-
кој се воздржува од гласањето. 

Член 56 
Поименично гласање се врши кога тоа ќе го 

одреди претседателот на Собранието ако смета де-
ка е потребно точно да се утврди резултатот од 
гласањето. 

Поименичното гласање се врши со прозивање 
на делегатите кои при прозивањем се изјаснуваат 
„за" или „против" предлогот или се воздржуваат 
од гласањето. 

Член 57 
По исклучок, ако за тоа постојат оправдани 

причини, Собранието може да одлучи гласањето за 
одделно прашање да се изврши тајно. 

Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња 
со заокружување на зборовите „за" или „против". 

Пребројувањето на гласовите го вршат: прет-
седателот на Собранието и два члена кои ги из-
бира Собранието. 

Резултатот од гласањето го објавува претседа-
телот на Собранието. 

Член 58 
Ако бројот на гласовите „за" и „против" биде 

подеднаков, а нема воздржани од гласање, гласа-
њето се повторува. Ако и по повторното гласање 
резултатот остане ист, седницата на Собранието 
може да се прекине за 15 минути. 

По прекинот на седницата, се продолжува со 
дискусијата по предлогот што е предмет на одлу-

чувањето и одново се пристапува на гласање. Во 
колку резултатот остане непроменет, прашањето 
ќе се изнесе на наредната седница на Собранието. 

6. Одржување ред на седниците 

Член 59 
За одржување на редот на седниците се гри-

жи претседателот на Собранието. 

Член 60 
За повреда на редот на седницата, на делега-

тот на Собранието или лице присутно на седни-
цата, може да се изречат следните мерки: 

— опомена, 
— одземање на збор, 
— оддалечување од седницата. 

Член 61 
Мерката опомена се изрекува на делегат во 

Собранието или лице присутно на седницата кој со 
своето поведение или излагање на седницата го 
нарушува редот и одредбите на овој деловник. 

Мерката одземање на збор се изрекува на де-
легат во Собранието или лице присутно на седни-
цата кој во своето излагање го повреди редот на 
седницата, а на истата седница е веќе двапати 
опоменат за нарушување на редот. 

Мерката оддалечување од седницата се изре-
кува на делегат во Собранието или лице присутно 
на седницата кој не постапува по наредбата на 
претседателот на Собранието кој му одземал збор 
или кој на друг начин ја нарушува или попречува 
работата на седницата, тешко го навредува Собра-
нието, неговите делегати или други лица, или се 
служи со изрази што не се во согласност со досто-
инството на Собранието. 

Член 62 
Мерките опомена и одземање на збор ги изре-

кува претседателот на Собранието. 
Мерката оддалечување од седницата ја изре-

кува Собранието по предлог на претседателот на 
Собранието. 

За оддалечување^ од седницата се одлучува 
без претрес. 

Член 63 
Делегат во Собранието може да биде оддалечен 

само од седницата на која го повредил редот. 
Делегатот во Собранието кому му е изречена 

мерката оддалечување од седницата должен е вед-
ваш да ја напушти просторијата во која се одр-
жува седницата. 

Член 64 
Претседателот на Собранието ќе нареди краток 

прекин на седницата во колку со мерките од член 
60 на овој деловник не може да се одржи редот на 
седницата. 

Член 65 
Сите изречени мерки за повреда на редот на 

седницата се внесуваат во записникот. 

7. Посебни одредби за избор 

Член бб 
На првата заедничка седница на сите собори на 

делегатите, Собранието најнапред избира претсе-
дател и негов заменик и претседател и членови НР 
Комисијата за избор и именување. 

Предлог за избор на претседател на Собрание-
то и негов заменик поднесува Кандидационата ко-
мисија која ја избира Собранието, врз основа на 
претходна консултација со општествено-политич-
ките организации. 

Капдидационата комисија се состои од претсе-
дател и два члена, 
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Предлог за избор на претседател и членови на 
Комисијата за избор и именување поднесува Кан-
дид ационата комисија или група од најмалку де-
сет делегати. 

Постапката за избор на претседател на Собра-
нието и негов заменик и претседател и членови на 
Комисијата за избор и именување се врши според 
одредбите на овој деловник. 

Член 67 
Комисијата за избор и именување му поднесу-

ва на Собранието предлози за избор на органите и 
телата на Собранието. 

Член 68 
Предлозите за избор на органите и телата на 

Собранието сс поднесуваат во вид на кандидатска 
листа. 

Секоја кандидатска листа содржи онолку кан-
дидати колку што се избираат членови во орга-
ните односно телата на Собранието утврдени со 
Статутот или друг акт. 

Член 69 
На седницата на Собранието за поднесените 

кандидатски листи се гласа во целина, по оној ред 
по кој се предложени. 

Изборот на органите и телата на Собранието 
по правило се врши со јавно гласање. 

Член 70 
Комисијата за избор и именување му поднесу-

ва на Собранието на Заедницата и предлози за име-
нувањата од надлежноста на Собранието на Заед-
ницата. 

Член 71 
Одредбите за постапката за избор сообразно се 

применуваат и во постапката за разрешување. 

Член 72 
Изборот на делегатите на Собранието за деле-

гати во Собранието на Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување го спро-
ведува претседателот на Собранието на Заедницата 
и двајца членови што ги избира Собранието од ре-
дот на своите членови. 

Член 73 
По однос на постапката за гласање и утврду-

вање на резултатите од гласањето сообразно се 
применуваат одредбите од член 31—59' од Законот 
зз избор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 8/74). 

V. СЕДНИЦИ НА СОБОРИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
НА СОБРАНИЕТО 

! 
1. Самостоен делокруг на соборите 

на делегатите г 
Член 74 

Во вршењето на работите од самостојниот де-
локруг на соборите на делегатите во Собранието 
утврден со закон, Самоуправната спогодба за осно-
вање на Заедницата, Статутот на Заедницата и 
другите (нејзини самоуправни општи акти, соборот 
на делегатите расправа и одлучува на одделна сед-
ница и е самостоен во донесувањето на одлуките. 

Член 75 
Седницата на собор на делегатите ја свикува 

и со неа раководи претседателот на соборот, а во 
негово отсуство заменикот на претседателот. 

Во работата на седницата на соборот на деле-
гатите, во колку со посебни одредби не биде пои-
наку предвидено, сообразно се применуваат одред-
бите од глава IV на овој деловник. 

Член 76 
Во работите од надлежноста на Собранието за 

кои самостојно одлучува одделен собор на делега-
тите за полноважно одлучување потребно е мно-
зинство на делегатите на тој собор. 

Полноважни се одлуките за кои гласало мно-
зинството од присутните делегати. 

Член 77 
Надлежниот собор на делегатите може од друг 

собор на Собранието да бара мислење по предло-
гот на актот или друго прашање што тој го пре-
тресува. Соборот од кого е барано мислењето дол-
жен е да даде мислење. 

Надлежниот собор е должен да го земе 150 пре-
тресување мислењето на другиот собор и по него 
да заземе став. 

2. Рамноправен делокруг на соборите 
на делегатите 

Член 78 
Во вршењето на работите од рамноправност 

делокруг на два собора на делегатите во Собра-
нието, утврден со закон, Самоуправната спогодба 
за основање на Заедницата, Статутот на Заедницата 
и другите нејзини самоуправни општи акти, над-
лежните собори расправаат и одлучуваат на одвое-
ни седници, кои ги свикуваат и со кои раководат 
претседателите на тие собори. 

Претседателите на соборите на делегатите, се 
договараат за начинот и роковите за расправање 
на одделни прашања по кои рамноправно одлучу-
ваат два собора на делегати и за вршење на други 
работи од заеднички интерес. 

Член 79 
Во работите од надлежноста на Собранието за 

кои рамноправно одлучуваат соборот на делега-
тите на корисниците на услугите — работници и 
соборот на делегатите на давателите на услугите, 
односно соборот на делегатите на корисниците на 
услугите — земјоделци и соборот на давателите на 
услугите за полноважно одлучување, потребно е 
присуство на мнозинството на делегатите на секој 
надлежен собор. 

Полноважни се одлуките за кои гласало мно-
зинството на делегатите на секој од надлежните 
собори. Одлуката се смета за донесена кога во два-
та надлежни собора е изгласана во истоветен 
текст. 

Член 80 
Претседателот на едниот од надлежните собо-

ри што го усвоил предлогот на актот го известува 
за тоа претседателот на другиот надлежен собор. 

Претседателите на надлежните собори утврду-
ваат дека предлогот на актот е изгласан во исто-
ветен текст во двата собора. 

Член 81 
По однос на другите прашања за работата на 

одвоени седници на надлежните собори на делега-
тите, сообразно се применуваат одредбите од глава 
IV на овој деловник. 

3. Постапка за усогласување 

Член 82 
Кога по прашањето за кое рамноправно одлу-

чуваат два ообора на делегатите се утврдат про-
тивречни начела врз кои треба да се засновува 
актот или се утврдат различни прашања што со 
актот треба да се уредат како и кога при одлучу-
вањето по предлог на актот, актот не го донесат 
во истоветен текст, ќе се спроведе постапка на 
усогласување. 

Ако при одлучувањето по предлог актот, еден 
од надлежните собори го усвои предлогот, а дру-
гиот го одбие, натамошна постапка за донесување 
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на тој акт во двата собора не се спроведува, а Со-
бранието на општината Тетово донесува одлука со 
која привремено се решава тоа прашање. 

Член 83 
За постигнување на согласност меѓу надлеж-

ните собори по спорните прашања од член 82 став 
1 од овој деловник, двата собора го продолжуваат 
претресот по предлогот за донесување на актот, 
односно гласаат за спорните прашања. 

Ако меѓу соборите и по два претреса еднопо-
друго не се постигне согласност за истоветноста на 
начелата врз кои треба да се засновува предлогот 
на актот и за прашањата што со него треба да се 
уредат или ако не се постигне согласност за исто-
ветноста на текстот при одлучувањето по предло-
гот на актот, соборите формираат заедничка коми-
сија, составена од еднаков број членови од ед-
ниот и другиот собор и на таа комисија и доверу-
ваат да изготви предлог за решавање на спорните 
прашања. 

Ако во заедничката комисија не се постигне 
согласност или ако еден собор не го усвои пред-
логот на комисијата за решавање на спорните пра-
шања, Собранието на општината донесува одлука 
со која привремено го решава тоа прашање. 

Одлуката од член 82 став 2 и член 83 став 3 
се применува до донесувањето на одлука од над-
лежните собори на делегатите. 

4. Заедничка седница на два или сите собори 
на делегатите 

Член 84 
Во вршењето на работите од својот делокруг, 

соборите на делегатите во Собранието меѓусебно 
соработуваат. 

Член 85 
Во работите од надлежноста на Собранието за 

кои самостојно одлучуваат одделни собори на де-
легатите како и во работите за кои рамноправно 
одлучуваат соборите на делегатите на корисници-
те на услугите — работници, односно земјоделци и 
соборите на делегатите на услугите, може заради 
претресување на одделни прашања, ислушување 
на образложенија и уоогласувања на ставови, да 
се одржи заедничка седница на два надлежни со-
бори односно на сите собори на делегатите. Заед-
ничката седница на два надлежни или на сите со-
бори на делегатите се одржува врз основа на од-
лука на тие собори. 

Заедничка седница на два надлежни или на 
сите собори на делегатите може да свика и прет-
седателот на Собранието. 

На заедничката седница на два или на сите 
собори на делегатите што се одржува врз основа 
на одлука на тие собори претседава претседателот 
на еден од ©оборите кого договорно ќе го опреде-
лат претседателите на соборите. 

На заедничката седница на два или на сите 
собори на делегатите што ја свикува претседателот 
на Собранието, претседава претседателот на Со-
бранието. 

Член 86 
Ако по заклучување на претресот соборите од-

лучат и одлуката да ја донесат на заедничката сед-
ница од претходниот член, делегатите на секој со-
бор гласаат одделно. Редот и начинот на гласањето 
го утврдуваат договорно претседателите на собо-
рите. 

Член 87 
По однос на другите прашања за работата на 

заедничката седница на два или на сите собори на 
делегатите, сообразно се применуваат одредбите 
на овој деловник за работа на заедничката сед-
ница на сите собори. 

VI. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО 
И ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБОРИТЕ 

НА ДЕЛЕГАТИТЕ 

1. Претседател на Собранието 

Член 88 
Претседателот на Собранието: 
— ги организира и свикува заедничките сед-

ници на сите собори на делегатите и раководи 
со нив; 

— дава иницијатива за претресување на оддел-
ни прашања од делокругот на Собранието и не-
говите органи и тела и се грижи за усогласување 
на нивната работа; 

— ја поттикнува меѓусебната соработка на со-
борите на делегатите како и соработката на орга-
ните и телата на Собранието; 

— се грижи за примената на овој деловник, .за 
спроведување на начелата на јавност во работата 
и за остварувањето на правата на делегатите. 

Претседателот на Собраниено ги потпишува 
сите акти што ги донесува Собранието, освен пре-
пораките на одделните ообори. 

Член 89 
Претседателот на Собранието има право на 

соборите и на телата на Собранието да им пред-
ложи да расправаат за прашања од нивниот дело-
круг и да учествува во расправата по сите пра-
шања што се на дневен ред на седниците на собо-
рите и телата на Собранието. 

Член 90 
Претседателот на Собранието, во случај на от-

сутност или спреченост, го заменува заменикот на 
претседателот на Собранието. 

Заменикот на претседателот на Собранието му 
помага на претседателот на Собранието во рабо-
тата и во договор со него врши определени работи 
од неговиот делокруг. 

2. Претседатели на соборите на делегатите 

Член 91 
Секој собор од редот на своите делегати из-

бира претседател на соборот и негов заменик. 
Претседателите на соборите на делегатите и 

нивните заменици се избираат на првите седници 
на соборите, на предлог на Комисијата за избор и 
именувања. 

По однос 1на постапката за избор и разрешу-
вање на претседателите на соборите на делегатите 
и нивните заменици сообразно се применуваат по-
себните одредби за избор од глава IV на овој де-
ловник. 

Член 92 
Претседателот на собор на делегати: 
— го претставува соборот, 
— се грижи за организирање на работата на со-

борот, 
— покренува иницијатива за претресување од-

делни прашања од делокругот на соборот, 
— се грижи за усогласување на работата на 

соборите и соработка со другите собори, 
— се грижи за применувањето на овој делов-

ник, 
- - се грижи за спроведувањето на начелата на 

јавност во работата на соборот, 
— ги потпишува препораките и заклучоците 

што соборот ги донесува самостојно, 
— се грижи за остварување на правата на де-

легатите на соборот, 
— врши и други работи предвидени со овој 

деловник. 
Член 93 

Замениците претседатели на соборите ги заме-
нуваат претседателите во случај на нивна отсут-
ност или спреченост на работа. 
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VII. КОМИСИИ И ДРУГИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО 
И СОБОРИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 

Член 94 
За следење и проучување на определени пра-

шања, за изготвување на предлози на самоуправ-
ни општи и други акти, како и за вршење на дру-
ги работи за потребите на Собранието и работи од 
заеднички интерес на неговите собори, Собранието 
покрај работните тела утврдени со Статутот на 
Заедницата, формира комисии и други постојани и 
повремени работни тела. 

Член 95 
Постојаните и повремени комисии и други ра-

ботни тела се формираат со посебна одлука што се 
донесува (на заедничка седница на сите собори на 
делегатите или во истоветен текст на одделни сед-
ници на сите собори. 

Со одлуката за формирање комисија или дру-
го работно тело се определува нивниот делокруг, 
овластувањата и составот. 

Член 96 
Секоја комисија или друго работно тело има 

претседател и определен број членови. 
Претседателот и членовите на комисиите се из-

бираат од редот на делегатите во Собранието со 
соодветна застапеност на сите собори на делега-
тите. 

Определен број членови на комисиите и дру-
гите работни тела на Собранието можат да се из-
бираат и од редот на стручните и јавни работници, 
со тоа што бројот на членовите од редот на струч-
ните и јавни работници не може да биде поголем 
од бројот на членовите што се бираат од редот на 
делегатите. 

Член 97 
Претседателот и членовите на постојаните ко-

мисии и други работни тела се бираат за време 
од 4 години. 

Претседателот и членовите на комисија или 
друго работно тело како и одделни нивни членови 
можат да бидат разрешени и пред истекот на вре-
мето за кое се избрани. 

Член 98 
Комисијата или друго работно тело можат да 

Одлучуваат ако на седницата присуствуваат мно-
зинството на членовите на телото. Одлуката се 
донесува со мнозинство гласови од присутните 
членови. 

Член 99 
Комисиите и другите работни тела на Собра-

нието меѓусебно соработуваат и по одредени пра-
шања можат да одржуваат заеднички седници. 

Заеднички седници на две или повеќе коми-
сии и други тела на Собранието свикуваат дого-
ворно претседателите на соодветните тела. На за-
едничка седница на две или повеќе комисии или 
други работни тела, членовите на секое од телата 
гласаат одделно. 

Член 100 
За проучување на одделни прашања од својот 

делокруг за составување на извештаи по овие пра-
шања, како и за изготвување на нацрти на акти, 
комисиите и другите тела можат да образуваат 
работни или стручни групи. 

Членовите на работните или стручни групи се 
именуваат од редот на членовите на комисијата 
односно друго тело, од редот на работниците на 
Стручната служба на Заедницата и од редот па 
одредени стручни и јавни работници. 

За проучување на одделни прашања од својот 
делокруг, комисиите и другите тела можат да пред-
ложат Собранието да одлучи да се ангажираат 
научни и други институции или одделни стручни 
лица. 

Член 101 
За разгледување на одредени прашања од са-

мостојниот делокруг на соборите на делегатите, за 
изготвување на предлози на самоуправни општи 
акти, како и за подготвување на работата на со-
борите, соборите на делегатите можат да формира-
ат свои постојани или повремени комисии и други 
работни тела. 

Комисиите и другите тела од ставот 1 на овој 
член се формираат со одлуката на соборот. 

Со одлуката за формирање на работното тело 
на соборот се утврдуваат и неговите задачи, соста-
вот и начинот на работа. 

Член 102 
Во работите од рамноправниот делокруг на два 

собора на Собранието, надлежните собори на де-
легатите можат да формираат заеднички постојани 
или повремени комисии и други работни тела. 

Со одлуката за формирање на заедничките те-
ла од претходниот став се определуваат делокру-
гот, составот и овластувањето на работното тело. 

Одлуката е донесена кога ќе се усвои во исто-
ветен текст во соборите што го формираат заед-
ничкото тело. 

Член 103 
Актите што ги донесуваат комисиите и другите 

работни тела на Собранието, ги потпишуваат прет-
седателите на тие тела. 

По однос на начинот на работење на комисиите 
и другите работни тела на Собранието и на собо-
рите на делегатите сообразно се применуваат од-
редбите на овој деловник, освен ако со одлуката за 
формирање на работното тело не е поинаку опре-
делено. 

VIII. ПРОГРАМИРАЊЕ НА РАБОТАТА 

Член 104 
Заради извршување на работите од својот де-

локруг Собранието, соборите таа делегатите и ор-
ганите и телата на Собранието донесуваат програ-
ми и планови за својата работа. 

Со програмите и плановите за работа се утвр-
дуваат задачите и работите на Собранието, собори-
те на делегатите, органите и телата на Собранието 
и начинот и времето на нивното извршување. 

Член 105 
Програмите за работа се утврдуваат за период 

од 1 година, а можат да се утврдат и за »подолг 
период. 

Член 106 
На заедничка седница на сите собори на деле-

гатите, Собранието утврдува основна програма за 
работа на Собранието за една година. 

Програмите на соборите на делегатите и орга-
ните и телата на Собранието се утврдуваат во со-
гласност со основната програма на Собранието. 

Член 107 
При утврдувањето на програмите за работа Со-

бранието, соборите на делегатите и органите и те-
лата на Собранието ги земаат предвид предлозите 
на делегатите, програмите за работа на другите 
собори, предлозите на Извршниот одбор и Струч-
ната служба на Заедницата, како и предлозите на 
општествено-политичките заедници и организации 
и работните и други организации. 

Во текот на изготвувањето и утврдувањето на 
програмите за работа соборите на делегатите и ор-
ганите и телата на Собранието меѓусебно сорабо-
туваат заради усогласување на своите програми за 
работа. 

Пред усвојување на програмата за работа на-
цртите на програмите за работа, соборите му ги 
доставуваат на Извршниот одбор на мислење. 

Програмите за работа се донесуваат во согла-
сност со одредбите на овој деловник. 
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Член 108 
Врз основа на утврдените програми за работа, 

Собранието и соборите на делегатите утврдуваат 
периодични планови за својата работа. 

IX. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА 

Член 109 
Работата на Собранието, неговите собори, ор-

гани и тела е јавна. 

Член НО 
За подоследно остварување на јавноста во ра-

ботата Собранието обезбедува услови редовно да 
ја известува јавноста за својата работа и за рабо-
тата на органите и телата на Собранието и за нив-
ните одлуки и ставови по прашањата што ги пре-
тресуваат. 

На работните луѓе им се - достапни и инфор-
мативните и документационите материјали во вр-
ска со прашањата што се разгледуваат во Собра-
нието. 

Член 111 
На работните луѓе им се обезбедува слободен 

пристап на седниците на Собранието, Извршниот 
одбор и работните тела на Собранието. 

Член 112 
На седниците на Собранието, Извршниот одбор 

и работните тела на Собранието можат да прису-
ствуваат претставници на општествено-политички-
те организации, отптествено-политичките заедници 
и претставници на Стручната служба на Заедни-
цата. Претставниците од ставот 1 на овој член мо-
жат да учествуваат во работата на седниците без 
право на одлучување. 
I 

Член 113 
Претставниците на печатот и на другите сред-

ства за јавно информирање на граѓаните имаат 
право да присуствуваат на седниците на Собра-
нието, Извршниот одбор и работните тела на Со-
бранието и за нивната работа да ја известуваат 
јавноста. 

Член 114 
За известувањето на јавноста, како и за оства-

рувањето на правата на претставниците на печа-
тот и на другите средства за јавно информирање 
на граѓаните и за обезбедувањето услови за нив-
ната работа во Собранието, се грижи секретарот 
на Заедницата. 

X. АКТИ НА СОБРАНИЕТО 

Член 115 
Во вршењето на работите од својата надлеж-

ност, Собранието донесува Статут, самоуправни оп-
шти и други акти, финансиски план, завршна смет-
ка, програма, решенија, заклучоци и препораки. 

Соборите на делегатите на Собранието, во ра-
ботите од својата надлежност, донесуваат самоуп-
равни општи и други акти, решенија, заклучоци 
и препораки. 

Член 116 
Донесување на самоуправни, општи и други 

акти што ги донесува Собранието и неговите со-
бори, како и менување и дополнување на постој-
ните акти можат да предложат: секој делегат но 
Собранието, делегациите на членовите на Заедни-
цата, Извршниот одбор на Собранието, работните 
тела на Собранието и секретарот на Заедницата. 

Член 117 
За предлог за донесување, изменување или до-

полнување на самоуправен општ акт се изјаснува 
Извршниот одбор на Собранието. Ако Извршниот 
одбор не го усвои предлогот должен е за тоа да го 
извести предлагачот. 

1. Амандмани 

Член 118 
Предлог за измена или дополнување на пред-

лог акт што е ставен на дневен ред на седницата 
на Собранието или на собор на делегатите на Со-
бранието се поднесува во вид на амандман. Аманд-
ман можат да поднесат: 

— делегат на Собранието, 
— надлежно тело на Собранието, односно дру-

ги органи кои според Статутот на Заедницата и 
овој деловник имаат право да поднесат предлог за 
донесување на општ акт. 

Член 119 
Амандман се поднесува писмено пред седни-

цата, а може да се поднесе и во тек на седницата 
до завршување на претресот. 

Член 120 
Ако со амандманот се предлагаат битни измени 

во текстот на предлогот, Собранието односно со-
борот на делегатите можат да одлучат да се пре-
крше седницата на Собранието односно на соборот 
и амандманот да се упати на надлежното тело за 
разгледување и давање на мислење. 

Амандманот на подносителот на предлогот како 
и амандманот со кој се согласил подносителот на 
предлогот се сметаат за составен дел на предлогот. 

Член 121 
Ако предлагачот не го прифати амандманот, 

по завршување на претресот по предлог актот се 
одлучува за прифаќање или за неприфаќање па 
амандманот, а потоа за предлог актот во целина. 

2. Јавна дискусија по актите на Собранието 

Член 122 
Статутот на Заедницата како предлог статут се 

става на јавна дискусија. 
Собранието може да одлучи да стави на јавна 

дискусија и други самоуправни Општи акти пред 
нивното конечно усвојување, а особено самоуп-
равни општи акти со кои се утврдуваат правата и 
обврските од здравствената заштита и другите пра-
ва од здравственото осигурување. 

Член 123 
Актите што се ставаат на јавна дискусија се 

доставуваат задолжително на Собранието на оп-
штината Тетово, на општествено-политичките ор-
ганизации — Тетово, како и на другите самоуп-
равни организации и заедници за кои ќе одлучи 
Собранието на Заедницата. 

Статутот на Заедницата се објавува во днев-
ниот печат во вид на посебна брошура. 

Јавната дискусија по Статутот на Заедницата 
трае 30 дена. 

Член 124 
Јавната дискусија ја организира и следи Из-

вршниот одбор на Собранието. Извршниот одбор 
му поднесува на Собранието извештај за резулта-
тите од јавната дискусија. 

Извештајот за резултатите од јавната диску- ' 
сија ги опфаќа мислењата и предлозите што биле 
изнесени во јавната дискусија. 

Член 125 
Откако ќе го прими извештајот за резулта-

тите од јавната дискусија Собранието, односно над-
лежниот собор, отвора претрес по предлог актот 
при што задолжително се земаат предвид мисле-
њата и предлозите што биле изнесени во јавната 
дискусија. 
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3. Донесување на актите 

Член 126 
По предлог актот ставен на дневен ред на сед-

ницата на Собранието односно надлежните собори 
на делегатите се води претрес. 

По завршениот претрес по предлог актот Со-
бранието односно надлежниот собор можат да го 
усвојат, да го одбијат или да го вратат предлог 
актот на предлагачот заради дополнување. 

Член 127 
Самоуправните општи и други акти што ги до-

несува Собранието и неговите собори ги потпишу-
ва претседателот на Собранието. 

Член 128 
Статутот, општите самоуправни и други акти 

што ги донесува Собранието се објавуваат во 
„Службен весник на СРМ". 

Член 129 
Одредбите на овој деловник што се однесуваат 

на постапката за донесување и објавување на са-
моуправните општи и други акти на Собранието се 
применуваат и по однос на измените и дополнува-
њата на тие акти. 

Кога некој општ акт претрпи повеќе измени и 
дополнувања, Извршниот одбор на Собранието го 
утврдува и објавува пречистениот текст на тој акт. 

XI. ЗАПИСНИЦИ И СТЕНОГРАФСКИ 
БЕЛЕШКИ 

Член 130 
За работата на Собранието на заедничка сед-

ница на сите собори, за работата на соборите на 
делегатите на одвоени седници се води записник. 

Записникот го води определен работник на 
Стручната служба на Заедницата. 

Член 131 
Записникот содржи основни податоци за рабо-

тата на седницата, а особено за предлозите што се 
поднесуваат на седницата и за одлуките што се 
донесени. 

Во записникот се внесуваат резултатите од гла-
сањето по одделни прашања. 

Делегатот кој на седницата издвоил мислење 
може да побара во записникот да се внесат бит-
ните делови од неговата изјава. 

Член 132 
Записникот им се доставува на сите делегати 

најдоцна осум дена пред денот определен за одр-
жување на наредната седница. 

Член 133 
Записникот на кој не се ставени забелешки, 

односно записникот во кој согласно со усвоените 
забелешки се извршени измени, се смета за усвоен. 

Усвоениот записник од заедничката седница на 
сите собори на делегатите го потпишува претседа-
телот на Собранието и записничарот. 

Член 134 
Записникот од заедничката седница на два 

надлежна собора се усвојува на следната заеднич-
ка седница на тие собори. 

Усвоениот записник го потпишуваат претседа-
телите на соборите и записничарот. 

Член 135 
Записникот за работата на седницата на одде-

лен собор се усвојува на наредната седница на тој 
собор. 

Усвоениот записник го потпишува претседате-
лот на соборот и записничарот. 

Член 136 
За седниците на Собранието и соборите на де-

легатите можат да се водат стенографски белешки. 
Стенографските белешки им се ставаат на увид 

на делегатите на нивно барање. 

Член 137 
Секој делегат има право да побара во стено-

графските белешки да се извршат исправки во не-
говото излагање. 

За основаноста на барањето за исправки во 
стенографските белешки се одлучува на седницата 
без претрес. 

XII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 138 
Измени и дополнувања на овој деловник мо-

жат да предложат: 
— најмалку 15 делегати на Собранието, 
— Извршниот одбор на Собранието. 

Член 139 
Овој деловник влегува во сила со донесувањето. 

Број 0205-949/1 
28 јуни 1974 година 

Тетово 
Претседател на Собранието, 

Звонко Блажевски, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

При овој суд заведен е спор за развод на брак 
по тужбата на Мара Чуркоска од село Мислешево, 
Струга, против Стојан Чуркоски од село Драслај-
ца, сега со непозната адреса во Австралија. Поради 
тоа, на тужениот, согласно член 77 став 2 точка 4 
од ЗПП, поставен му е привремен застапник адв. 
Јован Деребанов од Битола, кој ќе го застапува 
се додека тужениот или негов полномошник не се 
јават пред судот. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 164/73. 
(ИЗ) 

При овој суд заведен е спор за развод на брак 
по тужбата на Манте Каплан од Струга, против 
Анифа Манте, родена Јашаревић од село Палан-
ка, Брчко, сега со непозната адреса. Поради тоа, на 
тужената, согласно член 77 став 2 точка 4 од ЗПП, 
за привремен застапник поставен и е Јован Дере-
банов од Битола, кој ќе ја застапува додека таа 
или нејзин полномошник не се јават пред судот. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 254/74. 
(114) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Вера Станоевска од Штип, ул. „Сутјеска" бр. 75, 
поднесе до овој суд тужба за развод на брак, про-
тив тужениот Бојко Костадинов од Штип, сега со 
попозната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителството на туже-
ниот не се познати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави или да определи свој за-
стапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, ја определува за застапник Васка Кралева, 
приправник при Окружниот стопански суд во 
Штип и делото ќе се решава во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 190/73. (Иб) 
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Амида Дестанова од Штип поднесе до овој суд 
тужба за развод на брак, против Шериф Веј сел ов 
од Штип, сега со непозната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителството на туже-
ниот не се познати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да определи свој 
застапник. Во спротивно судот, по службена долж-
ност, ја определува за застапник Васка Кралеза, 
приправник при Окружниот стопански суд но 
Штип и делото ќе се разгледува во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 221/74. (116) 

РЕГИСТАР НА РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. бр. 562, страна 184, книга VIII е запишано 
следното: Се бришат од регистарот на стопанските 
организации согласно одлуката на Одборот за при-
времена управа при Филијалата во Гостивар, на 
работната организација „Жито Македонија" — пре-
хранбен комбинат — Скопје следните продавници: 

1. Организацијата на здружен труд, без свој-
ство на правно лице, во село Дебреше, од рег. бр. 
562, страна 318, книга VI; 

2. Организацијата на здружен труд, без свој-
ство на правно лице, во село Стенче, од рег. број 
562, страна 318, книга VI; 

3. Организацијата на здружен труд, без свој-
ство на правно лице, во село Долна Бањица, од 
рег. бр. 562, страна 318, книга VI; 

4. Организацијата на здружен труд, без свој-
ство на правно лице, во село Градец, од рег. број 
562, страна 318, книга VI. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 550 од 12. VI. 1973 година. (897) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. број 1535, страна 191, книга VII е запишано 
следното: Се брише од регистарот на стопанските 
организации Организацијата на здружен труд, без 
својство на правно лице — Претставништво во 
Скопје, улица „Битпазарска" број 41, на Земјо-
делската задруга „Црвен Камен", село Видовиште, 
Кочанско, согласно со одлуката на задружниот со-
вет број 07-740/1 од 28. V. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 554 од 13. VI. 1973 година. (908) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. бр. 1256, страна 1507, книга V е запишано 
следното: Бирото за туризам и меѓународна раз-
мена на младина и студенти на Македонија — 
Скопје, улица „Орце Николов" бб, согласно одлу-
ката на Советот на Бирото за туризам и меѓу-
народна размена на младина и студенти на Ма-
кедонија — Скопје, број 0101/468 од 30. V. 1973 
година, од одржаната седница на 19. V. 1973 го-
дина, се организира во ОЗТ и во иднина фир-
мата ќе гласи: „Интермакедонија" — туристичка 
организација — Скопје, улица „Орце Николов" бб. 

Согласно со одлуката на Советот на „ Интер-
македонија" — туристичка организација — Скопје, 
број 0101/469 од 30. V. 1973 година, од одржаната 
седница на 19. V. 1973 година, дејноста на „Ин-
термакед синија" — туристичка организација — 
Скопје во иднина се проширува и со: вршење про-
дажба на билети за домашен и меуѓнароден ави-
онски сообраќај и други билети за железнички, па-
тен, речен и поморски сообраќај; вршење мену-
в а ч и служба и продажба на сувенири и др. ту-
ристичка пропаганда и сите видови туристички 
сервиси. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 567 од 15. VI. 1973 година. (911) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 

труд, рег. бр. 562, страна 184, книга VIII е за-
пишано следното: Филијалата во Гостивар — Са-
мостојна организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице, на работната организација 
„Жито Македонија" —• прехранбен комбинат — 
Скопје, со одлуката на работничкиот совет број 
03-2652 од 15. XI. 1972 година се става под вре-
мена управа за времетраење од една година, сме-
тано од денот на донесувањето на одлуката. 

За членови на привремената управа со горе-
цитираната одлука се назначени следните лица: 
Николиќ Тодор, пом. генерален директор за ко-
мерцијални работи на Комбинатот — претседател 
на привремениот одбор; Георгиевски Георги, шеф 
на одделението за внатрешен промет во дирекци-
јата на Комбинатот; Симевски Александар, дирек-
тор на „Жито Македонија" — Филијала во Тето-
во, член на привремениот одбор, кои истовремено 
филијалата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
На досегашните потписници на споменатата 

филијала и тоа: Боро Исајловски, директор, Симо 
Поповски и Горе Андреевски им престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи се разрешени од 
должност. 

Со одлуката на Централниот работнички еовзт 
на работната организација „Жито Македонија" — 
прехранбен комбинат — Скопје број 870 од 1. IV. 
1973 година, од одржаната седница на 26. III. 1973 
година, Симовски Александар е разрешен од функ-
цијата член на времената управа на филијалата 
во Гостивар и му престанува правото за потпишу-
вање на филијалата. 

За нов потписник на споменатата филијала со 
горенаведената одлука е излачен Јанко Филипов-
ски, претседател на привремената управа, кој ис-
тата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во 
границите на овластувањето со старите регистри-
рани потписници и тоа: Тодор Николиќ и Геор-
гиевски Георги, членови на времената управа и 
новоназначениот потписник Алексоски Трајко, ра-
ководител на стопанско-сметководниот сектор на 
Филијалата во Гостивар. 

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

бр. 205 од 12. VII. 1973 година. (1072) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 22. III. 1973 година, рег. бр. 379, реден број 3 е 
запишано следното: Се брише од регистарот Здру-
женото претпријатие „Нитекс" — Скопје — Орга-
низација во состав Фабрика за сурови ткаенини 
„Овче Поле" — Св. Николе. 

На регистарски лист бр. 463, реден број 1 во 
истиот регистар е запишано основањето на основ-
на организација на здружен труд под фирма: „Ма-
котекс" — Скопје — Основна организација на здру-
жен труд „Снитекс" — текстилна фабрика — Сз. 
Николе. Предмет на работењето на ООЗТ е про-
изводство на сите видови ткаенини од сите видо-
ви предива. 

В. д. директор на ООЗТ е Александар Јоси-
фовски. 

Основната организација на здружен труд „Сни-
текс" — Св.-Николе е со својство на правно лице и 
нема супеидијарна одговорност кон „Макотекс" — 
Скопје и обратно. 

Овластени лица за потпишување на фирмата 
се: в. д. директорот Александар Јосифовски и Бо-
ро Милошев. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 42/73. (1019) 

Окружниот стопански суд во Скопје об-
јавува дека во регистарот на организациите 
на здружен труд, рег. бр. 8, страна 189, 
книга II се врши пренотација на одлуката 
за организирање на Основната организација на 
здружен труд „Кик" — Куманово при Градеж-
ното претпријатие „Козјак" — Куманово со след-



Стр. 978 — Вр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 26 октомври 1974. 

пите податоци: Основна организација на здружен 
труд „Кик" — Куманово (Железничка станица Но-
во Куманово). Предмет на работењето на ООЗТ е 
производство на сите видови градежен материјал 
од гранката 121 (блокови, монти, гитер тули, ќера-
миди и капаци), како и вршење продажба на мало 
и големо на тие производи и вршење транспортни 
и утоварни услуги и превоз на суровина за свое-
то производство. 

ООЗТ ќе ја потпишува Јосифово™ Јордан, ди-
ректор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 701 од 16. VII. 1973 година. (1075) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. V. 1973 година, рег. бр. 6/64, книга I е запиша-
но следното: Му престанува овластувањето за пот-
пишување на Кузмановски Вангел, в. д. директор 
на Производно-услужниот погон „Машиноремонт" 
— Битола, на Претпријатието за снабдување на 
земјоделието „Агромеханика" — Скопје. 

Се овластува Чајковски Јован, директор, по-
крај досегашниот потписник Иракли В. Зози, рако-
водител на стопанско-сметководниот сектор, да го 
потпишува нроизводно-услужеиот погон. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 234/73. (934) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. V. 1973 година, рег. бр. 19/73, книга I е запи -
шано следното: Седиштето на „ТранСкоп" — прет-
пријатие за автотранспорт и меѓународна шпеди-
ција се преместува од Скопје во Битола — соглас-
но решението на Собранието на град Скопје број 
07-27979 од 28. XII. 1972 година, потврда на Собра-
нието на општина Битола бр. 03-4626/1 од 17. I. 
1973 год. и решението на Окружниот стопански суд 
— Скопје Фи. бр. 100 од 15. И. 1973 г. Предмет на 
работењето е: 

— внатрешен транспорт на стоки и патници, 
меѓународна шпедиција, јавни складишта, стопани-
сување со згради во своја сопственост; 

— ќе врши меѓународна шпедиција, меѓуна-
роден транспорт на стока и патници — друмски; 

— обавување на шпедитерски услуги во зем-
јата и странство, меѓународна шпедиција, локо 
шпедиција, утовар, растовар, претовар на стоки со 
своја и изнајмена работна рака и посредување при 
осигурувањето на стоки и туристичка дејност; 

— продажба на горива и мазива, консигнација 
на автоделови, продажба на автоделови и гуми и 
внатрешен промет на возила, која дејност ќе ја 
обавува преку единицата за автотранспорт во Би-
тола. 

Им престанува овластувањето на Димитар Ди-
митровски, в. д. генерален директор и Никола Пет-
ковски, пом. комерцијален директор. 

Овластени лица за потпишување на претпри-
јатието се: Стојан Чулаковски, в. д. генерален 
директор, Димче Јанковски, в. д. пом. генерален 
директор по комерцијални прашања, Стево Боја-
џиев, директор на ООЗТ, Јуле Атанасова, директор 
на финансиски сектор. 

Претпријатието е основано^ од Народниот од-
бор на општината Идадија — Скопје, со решението 
број 20039 од 13. ХИ. 1962 година и НО на општи-
ната Битола број 03-7807 од 19. ХИ. 1962 година. 

Претпријатието е конституира™ на 20. I. 1963 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 206/73. (940) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. III. 1973 година, рег. број 431, реден бр. 26 е 
запишано следното: Шивачкото претпријатие „Ва-
сил Доганџићи" од Штип се присоединува кон 
Медната конфекција „Астибо" — Штип. 

Присоединување^ е извршено врз основа на 
одлуката од 10. VI. 1972 год. на Шивачкото прет-

пријатие „Васил Доганџићи" — Штип и одлу-
ката од 27. XI. 1972 година на Можната конфек-
ција „Астибо" — Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 47/73. (1021) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 434, страна 271, книга III е запи-
шано следното: На досегашниот потписник на Зем-
јоделскиот комбинат „Анска Река" — Валандово 
Атанас Каракамчев, финансиски директор, му пре-
станува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решен од должност со решението број 02-830 од 5. 
V. 1973 година на Земјоделскиот комбинат „Анска 
Река" — Валандово. 

За нов потписник на „Анска Река" — земјо-
делски комбинат — Валандово со решението на 
комбинатот број 02-830 од 5. V. 1973 година е на-
значен Коста Стојчев, в. д. финансиски директор, 
кој комбинатот во иднина ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува со стариот регистриран 
потписник м-р инженер Тодор Невеселов, директор, 
сметано од 22. V. 1973 година. 

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

бр. 505 од 24. VII. 1973 година. (1069) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 174, страна 495, книга I е запишано 
следното: Дејноста на Мета лско-инду етри ското 
претпријатие „Искра" — Куманово, согласно со 
одлуката на работничкиот совет број 02-4078 од 
22. IX. 1972 година во иднина се проширува и со 
изработка на инвестиционо-техничка документаци-
ја за градежни објекти како: работни простории, 
магацински простории, складишта, настрешници, 
станбени објекти, спортски објекти и слично, а се 
од челично-железни конструкции и останати гра-
дежни материјали. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 716 од 17 .VII. 1973 година. (1076) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 304, страна 603, книга II е запишано 
следното: Кон Шумско-индустрискиот комбинат 
„Јелак" — Тетово согласно одлуката на собирот на 
работниците на работната заедница на ШИК „Је-
лак" — Тетово, број 02-2150 од 20. VI. 1973 година и 
одлуката на собирот на работните луѓе на Зана-
етчиското услужно претпријатие „Благоја Митрев-
ски" од Струга, број 01-61/2 од 19. VI. 1973 година 
се присоединува Занаетчиското услужно претпри-
јатие „Благоја Митревски" — Струга. 

Од Окружниот стопански СУД ВО Скопје, Фи. 
бр. 629 од 27. VI. 1973 година. (1081) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека ЕО регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1578, страна 373, книга VII се врши 
пренотација на одлуката за организирање на Ос-
новната организација на здружен труд Водна за-
едница — Скопје при „Водостопанство" — прет-
пријатие за стопанисување со води — Скопје со 
следните податоци под фирма: Основна организа-
ција на мелиоративни системи во Скопје и Кичево, 
је, ул. „Загребачка" бр. 27-6. Предмет на работе-
њето на ООЗТ е одржување, чистење и експлоата-
ција на мелиоративни системи во Скопје и Кичево, 
како основна дејност. Како проширена дејност 
ООЗТ ќе врши уредување и реконструкција на ме-
лиоративни канали и порои, како и изведување на 
хидротехничии објекти, узгој, тов и лов на риба, 
експлоатација на камен, песок и чакал за свои 
потреби и за потребите на трети лица. 

ООЗТ ќе ја потпишуваат Дамјановски Гена-
дија, в. д. директор и Илиевски Душан. Потпишу-
вањето пред банката е со два потписа. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 632 од 28. VI. 1973 година. (1105) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1284, страна 138, книга VI е запишано 
следното: На досегашниот потписник на „Унико-
импекс" — деловно здружение за унапредување на 
економските односи со странство и другите подрач-
ја во земјата — Скопје Никола Киријас, в. д. ди-
ректор, му престанува правото за потпишување, би-
дејќи е разрешен од должност, согласно со одлука-
та на работничкиот совет на претпријатието „Сто-
копромет" експорт-импорт — Скопје, број 02-2802 
од 1. X. 1970 година, од одржаната седница на 23. 
IX. 1970 година. 

За нови потписници на „Уникоимпекс" — де-
ловно здружение за унапредување на економските 
односи со странство и другите подрачја во зем-
јата — Скопје, согласно со одлуката на управниот 
одбор на Деловното здружение за унапредување 
на економските односи со странство и другите по-
драчја во земјата „Уникоимпекс" — Скопје, од 
одржаната седница на 3. IX. 1968 година се назна-
чени следните лица: Илија Црвенковски, в. д. ге-
нерален директор, Митре Каркински и Киро Ми-
довски, кои истото ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат, во границите на овластувањето, 
сметано од 13. III. 1973 година. 

За потпишување на пријави за заклучена ра-
бота, за увоз-извоз и пресметковни листи на „Уни-
коимпекс" — деловно здружение за унапредува-
ње на економските односи со странство и другите 
подрачја во земјата — Скопје со одлука на управ-
ниот одбор на Деловното здружение „Уникоим-
иекс" — Скопје од одржаната седница на 3. IX. 
1968 година се назначени Марија Длака и Нада 
Хаџитомова. 

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

бр. 372/72 од 13. VII. 1973 година. (1107) 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1472, страна 827, книга VI е запи-
шано следното: Досегашниот раководител Димеска 
Симка, на продавницата во Скопје, ул. „Београд-
ска" бр. 57/Б, на Фабриката за чевли „Нада" — 
Зрењанин е разрешена од должност со одлуката на 
работничкиот совет од одржаната седница на 20. 
IV. 1973 година. За раководител на продавницата е 
назначена Петрушева Олга, која нема да биде пот-
писник, бидејќи продавницата ја потпишува, за-
должува и раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 473 од 24. VII. 1973 година. (НИ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 669, страна 179, книга VIII е запиша-
но следното: Одлуката за организирање на ООЗТ 
— филијала за внатрешен промет во Белград, ули-
ца „Партизански пут" број 1, при работната орга-
низација „Агромакедонија" — деловно здружение 
за иолјоделство и механизација експорт-импорт — 
Скопје станала правосилна — конечна, бидејќи во 
смисла на член 36 и 38 од Законот за конститу-
ирање и упис во регистарот на организациите на 
здружен труд не е запишано во судскиот регистар 
при овој суд предбележба дека е заведен спор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 794 од 27. VII. 1973 година. (1116) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 418, страна 647, книга III се врши 
пренотација на одлуката за издвојување на СОЗТ 
со својство на правно лице „Вардар" — Градско од 
составот на ЗИК „Повардарие" — Неготино, пора-
ди присоединување кон друга |работна организаци-
ја — Агрокомбинат „Лозар" — Титов Велес, соглас-
но со одлуката на СОЗТ „Вардар" — Градско, со 
својство на правно лице, број 02-784/1 од 9. VI. 
1973 година и записникот од 8. VI. 1973 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 586 од 28. VI. 1973 година. (1117) 

Окружниот стопански суд во Скопје ^објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 546, страна 421, книга III е запишано 
следното: Кон Агрокомбинат „Лозар" — Титов Ве-
лес, согласно со заклучокот на работничкиот совет 
на СОЗТ со својство на правно лице „Вардар" — 
Градско, на ЗИК „Повардарие" — Неготино број 
1456 од 7. XI. 1972 година и одлуката на централ-
ниот работнички совет на Агрокомбинатот „Лозар" 
— Титов Велес, број 02-8144 од 22. X. 1972 година 
се присоединува СОЗТ „Вардар" — Градско со свој-
ство на правно лице на ЗИК „Повардарие" — Не-
готино. 

Се брише од регистарот на организациите на 
здружен труд од рег. број 418, страна 203, книга 
III СОЗТ „Вардар" — Градско со својство на прав-
но лице, на ЗИК „Повардарие" — Неготино, би-
дејќи се присоединува кон Агрокомбинатот „Ло-
зар" — Титов Велес, согласно со ^рецитираниот 
заклучок и одлука. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 725 од 19. VII. 1973 година. (1118) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1510, страна 108, книга VII е запи-
шано следното: Се брише од регистарот на органи-
зациите на здружен труд продавницата „Пазар" во 
Скопје, ул. „Пазар Тафталиџе", на Трговското прет-
пријатие „Конекс" — Белград, согласно со одлу-
ката на работничкиот совет од одржаната седница 
на 5. VI. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 630 од 29. VI. 1973 година. (1101) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 174, страна 473, книга II се врши 
пренотација на одлуката за организирање на Ос-
новната организација на здружен труд — тргов-
ска мрежа „Југохром" при Хемиско-електромета-
луршки комбинат „Југохром" — село Јегуновце со 
следните податоци под фирма: Основна организа-
ција на здружен труд — трговска мрежа „Југо-
хром" — село Јегуновце — населба „Југохром". 
Предмет на работењето на ООЗТ е промет со сите 
производи на ХЕК „Југохром" — село Јегуновце; 
промет со отпад и отпадни материјали, жив доби-
ток, живина и нивни производи, како и произ-
води за, нивна исхрана и заштита; со сите земјо-
делски производи, вештачки ѓубрива и средства за 
заштита на растенијата; со огревно дрво, јаглен, 
нафта, нафтени деривати, мазива и масла, произ-
водство и промет со градежни материјали; промет 
со сите видови на иидустриско-прехранбена стока; 
промет со сите видови производи на следните ин-
дустриски гранки: електро-техничка, метална (обо-
ена и црна металургија), градежна, дрвна, хартија, 
текстилна, кожна, чевларска, гума и каучук, плас-
тико-графичка, керамичка, неметали, возила и де-
лови за возила и друг прибор, канцелариски ма-
теријали, школски прибор, таксени, поштенски и 
судски марки, земјоделски алати и машини, галан-
терија, бижутерија и стока за широка потрошу-
вачка; сообраќајни и агенциски услуги. 

ООЗТ ќе ја потпишуваат Петровски Владо, ди-
ректор и Бурганидин Мухедини. Потпишувањето 
е поединечно. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 540 од 25. VI. 1973 година. (1119) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 171, страна 215, книга VIII се врши 
пренотација на одлуката за организирање на Ос-
новната организација на здружен труд — Стоковна 
куќа „Ѓорче Петров" — Ѓорче Петров при „Интер-
промет" — трговско претпријатие за промет со 
универзални стоки на големо и мало — Скопје под 
фирма: Основна организација на здружен труд - — 
Стоковна куќа „Ѓорче Петров" во Ѓорче Петров, ул. 
„Маршал Тито" број 10. Предмет на работењето на 
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ООЗТ е трговија на големо и мало со сите ви-
дови на текстилна стока, разна конфекција, ба-
зарски стоки, метална галантерија, електроинста-
лациони и термички уреди, звучни музички апа-
рати, разни хемикалии, намештај, стакло, порце-
лан, разни универзални стоки за широка потро-
шувачка, кожна галантерија и прибор, парфимери-
ја и козметика и детски играчки. 

ООЗТ ќе ја потпишува Славковски Ѓорѓе, ди-
ректор. 

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

бр. 711 од 3. VIII. 1973 година. (1128) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 789, страна 142, книга VIII се врши 
пренотација на одлуката за организирање на Ос-
новната организација на здружен труд — Кичево 
при „Електромакедонија" — претпријатие за дис-
трибуција на електрична енергија — Скопје со 
следните податоци под фирма: Основна организа-
ција на здружен труд — Кичево, улица „Тане Це-
лески" број 5. Предмет на работењето на ООЗТ е: 
купување и продажба на електрична енергија, екс-
плоатација на електроенергетски објекти и уреди; 
изградба, реконструкција и ремонт на електрични 
инсталации, изработка и монтажа, поправка и кон-
трола на електроенергетски постројки, опрема, уре-
ди и инструменти; електроинсталатерски и елек-
тромонтерски услуги; вршење на транспортни и 
автомеханички услуги, како и угостителски услуги 
за свои потреби. 

ООЗТ ќе ја потпишува Трајаноски Ефтов Бла-
гоја, в. д. директор. 

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

бр. 585 од 31. VII. 1973 година. (1131) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 591, страна 651, книга III е запиша-
но следното: Дејноста на „Тиквешкомерц" — тр-
говско претпријатие за промет на големо и мало 
— Кавадарци, согласно со одлуката на советот на 
работната заедница, број 364 од 9. IV. 1973 година, 
во иднина се проширува и со промет на жива сто-
ка и сточарски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 332 од 25. VII. 1973 година. (1133) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1590, страна 434, книга VII е запи-
шано следното: Перо Ристовски, досегашен в. д. 
директор на „Личанка" — трговско претпријатие на 
големо и мало — Скопје, улица „Деловен центар" 
Бутел II, барака 13, со одлуката на работната за-
едница број 743 од 11. IV. 1973 година е назначен 
за директор и во иднина на оваа должност прет-
пријатието ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, сметано од 
12. IV. 1973 година. 

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

бр. 369 од 24. VII. 1973 година. (1138) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 65, страна 285, книга VI е запиша-
но следното: Покрај досегашните потписници на 
Трговското претпријатие за промет со технички 
материјали, бои, лакови, хемикалии, печатарски 
материјали, хартија и фотоматеријали „Центро-
хемија" увоз-извоз — Скопје и тоа: Котевски То-
де, директор на финансиско-сметководен сектор, 
Блажевски Боро, шеф на сметководството, Трпчев-
ски Горѓи Димитар, генерален директор, Максимов-
ски М. Александар, пом. генерален директор, Ѓу-
ровски М. Стојан, шеф на деловницата увоз-извоз, 
Атанасова Душанка, в. д. шеф на сметководството, 

претпријатието во иднина ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето и новоназначениот потписник Шоровски Љу-
бомир, пом. генерален директор, сметано од 18. VII. 
1973 година. 

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

бр. 761 од 30. VII. 1973 година. (1139) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 477 страна 1330, книга I е запишано 
следното: Симеоноски Михајло, досегашен рако-
водител на Претставништвото во Скопје, ул. „256" 
VIII колосек, на „Коммерце" — Љубљана е разре-
шен од должност и за нов раководител на истото 
е назначен Димески Благоја, кој нема да биде пот-
писник, бидејќи истото се потпишува, задолжува 
и раздолжува од матичното претпријатие, сметано 
од 26. IV. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 424 од 26. VII. 1973 година. (1140) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 688, страна 121, книга VIII е запи-
шано следното: На досегашниот главен директор на 
ЗИК „Скопско Поле" — Скопје инженер Никола 
Сократов Адамов му престанува правото за потпи-
шување, бидејќи е разрешен од должност со одлу-
ката на централниот работнички совет, број 02-897 
од 4. VI. 1973 година. 

За главен директор на ЗИК „Скопско Поле" — 
Скопје со горенаведената одлука е назначен м-р 
Томислав П. А та насов ски, кој истиот во иднина 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето, со стариот регистриран 
потписник Младен Божиновски, сметано од 15. VI. 
1973 година. 

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

бр. 597 од 6. VIII. 1973 година. (1141) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека, во регистарот на организациите на здружен 
ТРУД, рег. бр. 664, страна 213, книга VIII е- запи-
шано следноно: Досегашниот директор на Шумско-
то стопанство „Караџица" — Скопје инженер Жив-
ко Методи Минчев со одлуката на работничкиот 
совет од одржаната седница на 1. VIII. 1972 годи-
на е назначен за наредниот четворогодишен манда-
тен период за директор и како таков истото ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, со старите регистрирани потпис-
ници Томислав Атанасовски, раководител на Еко-
номската единица — Скопје и Живко Илиевски, 
секретар — правник. 

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

бр. 741 од 20. VII. 1973 година. (1142) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1578, страна 200, книга VIII се врши 
пренотација дека ООЗТ „Новоградба" — Скопје, 
при Претпријатието за стопанисување со води 
„Водостопанство" — Скопје има покренато спор 
пред овој суд, против одлуката за организирање на 
ООЗТ Водна заедница — Скопје при Претприја-
тието за стопанисување со води „Водостопанство* 
— Скопје, а што се гледа од приложената тужба. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 634 од 3. VIII. 1973 година. (1143) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 666, страна 209, книга VII е запи-
шано следното: Дејноста на Деловната единица — 
Продавница во Белград, улица „Маршал Толбу-
хин" број 38, на „Газела" — индустрија за чевли и 
гумени производи — Скопје, согласно со одлуката 
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на работничкиот совет на „Газела" — Скопје, број 
02-5260 од 6. IV. 1973 година, од одржаната седница 
на 19. XII. 1972 година во иднина се проширува и 
со продажба на кожна галантерија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 685 од 7. VIII. 1973 година. (1144) 

Окружниот стопански суд БО Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1621, страна 131, книга VIII е запи-
шано следното: Седиштето на Основната органи-
зација на здружен труд, со својство (на правно лице 
— Филијала во Скопје, на „Словенија промет" — 
екопорт-импорт — Љубл>ана се преместува од ули-
ца „Административен центар", Бутел И, барака 6, 
на улица „256" бб — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 796 од 6. VIII. 1973 година. (1145) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 797, страна 724, книга VI е запишано 
следното: Досегашниот в. д. директор на Градеж-
ниот погон со самостојна пресметка на Железнич-
кото транспортно претпријатие — Скопје Тодоров-
ски Чедомир, инженер, со одлуката на работнич-
киот совет на ЖТП — Скопје, број 421 од 15. V. 
1973 година е назначен за директор на оваа долж-
ност и истиот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето, сметано 
од 28. VI. 1973 година. 

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

бр. 653 од 7. VIII. 1973 година. (1148) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 948, страна 547, книга IV е запиша-
но следното: Се брише од регистарот на организа-
циите на здружен труд, од рег. бр. 948, страна 545, 
книга IV „9 Мај" — електроинсталатерска зана-
етчиска услужна задруга — Скопје, бидејќи се де-
ли на две занаетчиски услужни задруги под назив: 
„Елеткровод" — електроинсталатерска задруга 
Скопје и „Фазамонт" — електроинсталатерска за-
друга — Скопје, согласно со одлуката на работната 
заедница од одржаната седница на 10. V. 1973 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 795 од 27. VII. 1973 година. (1150) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 228, страна 295, книга III е запи-
шано следното: Досегашниот в. д. директор на 
Градската дрводелска машинска работилница „Бог-
дан Каракостов" — Титов Велес Манев Левков 
Илија со одлуката на работната заедница број 
04-20/1 од 16. II. 1970 година е назначен за директор 
и истата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, со стариот 
регистриран потписник Пренџов Страшев Никола, 
рисококвалификуван столар, сметано од 18. V. 1973 
година. 

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

бр. 518 од 24. VII. 1973 година. (1153) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 571, страна 401, книга III е запишано 
следното: Никола Котев, досегашен раководител на 
Организацијата на здружен труд, без својство на 
правно лице — Продавница во Титов Велес, ул. 
„Димитар Влахов" бр. 91 на Фабриката за чевли 
„Нада" — Зрењанин е разрешен од должност со 
одлуката на работничкиот совет од одржаната сед-
ница на 20. IV. 1973 година. За раководител на 
продавницата е назначена Ајдарова Пандурка, која 
нема да биде потписник, бидејќи истата ја потпи-

шува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 474 од 24. VII. 1973 година. (1154) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во 'регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 789', страна 142, книга VIII е запи-
шано следното: Досегашниот потписник на Про-
изводниот погон во Тетово, со самостојна прес-
метка еа доходот, на Претпријатието за дистрибу-
ција на електрична енергија на територијата на 
СРМ „Електромакедонија" — Скопје Манојлове™ 
Димитрије, шеф на сметководството, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За нови потписници на погонот, со одлуката на 
работничкиот совет број 011-916/1 од 14. V. 1973 
година се назначени следните лица: Атанас На-
стовски, раководител на одделението за сметковод-
ство, план и анализа во заеднички служби на по-
гонот и Димитрије Ѓорчески, секретар на погонот, 
кои истиот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат, во границите на овластувањето, со ста-
риот регистриран потписник Буневски Благоја, ди-
ректор, сметано од 28. V. 1973 година. 

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

бр. 523 од 7. VIII. 1973 година. (1156) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 174, страна 475, книга II се запишува 
дека одлуката за организирање на ООЗТ — трговска 
мрежа „Југохром" — село Јегуновце, при работната 
организација Хемиско-електрометалуршки комби-
нат — село Јегуновце станала правосилна — ко-
нечна бидејќи во смисла на член 36 и 38 од Зако-
нот за конституирање и упис во регистарот на 
организациите на здружен труд не е запишано ао 
судскиот регистар при овој суд, предбележба дека 
е заведен спор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 668 од 27. VII. 1973 година. (1155) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. VII. 1973 година, рег. бр. 56/70, книга I е запи-
шано следното: Се овластуваат Борис Јаневски, 
технички директор и Методија Јотевски, шеф па 
сметководната служба, покрај досегашниот потпис-
ник Велибор Живковиќ, директор, да ја потпи-
шуваат Фабриката за конзерви „Пелагонија" — 
Битола.' 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 314/73. (1164) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. VII. 1973 година, рег. бр. 24/71, книга I е запи-
шано следното: Централниот магазин во Битола, 
„ул. „1 Мај" број 245, на Фабриката за чоколада и 
бонбони „Соко Нада Штарк" — Београд, престана 
со својата работа и се брише од регистарот на сто-
панските организации, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Фабриката за чо-
колада и бонбони „Соко Нада Штарк" — Београд 
број 155 од 2. VII. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 301/73. (1167) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. VII. 1973 година, рег. бр. 22/72, книга II е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Блажевски Павлов Петар, досе-
гашен директор на Основната организација на 
здружен труд „Охридско Езеро" — Охрид, на Прет-
пријатието за стопанисување со води „Водостопан-
ство" — Скопје. 
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Се овластува Дејаноски Павле Петар, директор 
да ја потпишува ООЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 316/73. (1170) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. VII. 1973 година, рег. бр. 14/63, книга I е запи-
шано следното: Земјоделско-задружниот комбинат 
„Светлост" — село Породин, Битола, се присоеди-
нува кон ЗИК-„Пелагонија" — Битола и преста-
нува со својата самостојна работа и се брише од 
регистарот на стопанските организации што го води 
овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ките на работните единици на ЗИК „Пелагонија" 
— Битола, број 13-142, 02-1480, 15-155/2, 02-89, 
12-230/2, 1183, 11-90/1, 02-492/2, 02-2552/1, 137, 1158 
и 02-354/1 сите од 11. VII. 1973 година, одлуката 
број 1183 од 12. VII. 1973 година и одлуката на 
Земјоделско задружниот комбинат „Светлост" — 
село Породин, бр. 03-1471/1 од 27. VI. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 292 и 293/73. (1168) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации,, на 
27. VI. 1973 година, рег. бр. 13/70, книга II е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Дирекцијата 
за регионално просторно планирање — Охрид и 
гласи: Дирекција за просторно планирање — Ох-
рид. 

Се проширува дејноста на Дирекцијата за про-
сторно планирање Охрид, уште со урбанистичко 
планирање. 

Овие промени се извршени врз основа на одлу-
ката на Координациониот одбор на Дирекцијата за 
регионално просторно планирање — Охрид, број 
02-59 од 5. VI. 1973 година и решението на Одде-
лението за инспекциски служби на Собранието на 
општината Охрид, Уп. бр. 04-1612 од 26. VI. 1973 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 276/73. (1171) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. VI. 1973 година, рег. бр. 14/60, книга II е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Шум-
ското производно претпријатие „Галичица" — Ох-
рид, уште со вршење промет на големо и мало 
со огревно дрво и градежни материјали. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Шумското производ -
но претпријатие „Галичица" — Охрид, број 02-314/3 
од 27. IV. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 287/73. (1172) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, иа 
17. VII. 1973 година, рег. бр. 94/55, книга III е за-
пишано следното: Дејноста на индустриското прет-
пријатие „Езерка" — Охрид се проширува уште 
со вршење промет на големо и мало со сувенири, 
украсни и уметнички предмета, предмети израбо-
тени од бакар и други легури, огрлици, нараквици, 
разгледници во црвено-бел? боја и колор техника, 
бисери и разна бижутерија. 

Предната промена е извршена врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на индустриското 
претпријатие „Езерка" — Охрид, број 02-913 од 11. 
VII. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 290/73. (1173) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. VII. 1973 година, рег. бр. 117/55, книга III е 
запишано следното: Продавницата во село Оров-
ник, Охрид, на Трговското претпријатие „Охрид-

ски магазин" — Охрид, престана со својата работа 
и се брише од регистарот на стопанските организа-
ции кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Трговското прет-
пријатие „Охридски магазин" — Охрид, број 
02-1058 од 22. V. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 297/73. (1175) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, >га 
25. VII. 1973 година го запиша следното: се позво-
лува уписот на ООЗТ — без својство на правно 
лице — Охрид, на „Треска" — Скопје и истата се 
запишува во регистарот на организациите на здру-
жен труд, кој го води овој суд, рег. бр. 20/71, кни-
га II под фирма: Основна организација на здружен 
труд без својство на правно лице — Охрид, на 
Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 279/73. (1174) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. VII. 1973 година, рег. бр. 1/65, книга II е запи-
шано следното: Се овластува Крсте Јовановски, 
финансиски директор, покрај досегашниот инж. 
Бошко Радевски, генерален директор, да го потпи-
шува Земјоделскиот комбинат „Пречанско јабол-
ко" — Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 286/73. (1176) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. број 267, страна 396, книга VII се врши 
пренотација на одлуката за организирање на Ос-
новната организација на здружен труд „Напредок" 
— Штип, улица „Гоце Делчев" број 34 при „Ауто-
македонија" увоз-^извоз Скопје, со следните пода-
тоци под фирма: Основна организација на здру-
жен труд „Напредок" — Штип, ул. „Гопе Делчев" 
број 34. Предмет на работењето на ООЗТ е врше-
ње на поправки и сервисни услуги на сите видови 
земјоделски машини, градежни машини и моторни 
возила и промет со стоки на големо и мало од 
трговската дејност: моторни возила, резервни де-
лови и прибор. 

ООЗТ ќе ја потпишуваат Панче Биков, дирек-
тор, Митко Илиев, шеф на сметководството и Вреч-
ко Владимир, самостоен референт. 

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

бр. 760 од 28. XI. 1973 година. (1501) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 507, страна 1069, книга II е запи-
шано следното: Дејноста на „Југоплод" — трговско 
претпријатие на големо и мало за купопродажба 
и посредување, село Стојаково, Гевгелиско, соглас-
но со одлуката на работничкиот совет број 01-1117/1 
од 5. IX. 1973 година се проширува и со: 

•— организирање на земјоделско производство 
на сопствени или изнајмени земјоделски површини; 

— кооперација со индивидуални земјоделски 
производители за организирање производство на 
земјоделски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1003 од 4. ХИ. 1973 година. (1510) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22. VIII. 1973 година, рег. бр. 213, реден број 17 е 
запишано следното: Мешовитото трговско претпри-
јатие на големо и мало „Тргомакедонија" — Дел-
чево основа Бензинска пумпа, со седиште во село 
Каменица, Делчево. 
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Дејноста на бензинската пумпа е продажба на 
нафта и нафтени деривати, авто-делови и гуми. 

Раководител на бензинската пумпа е Никола 
Вангелов Јосифовски. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на претпријатие-
то од 30. VII. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 25/73. (1521) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17. X. 1973 година, рег. бр. 462, реден број 51 е 
запишано следното: Се брише од регистарот Бифе-
то број 24 во село Чешиново, Кочанско на Произ-
водното трговско »претпријатие на големо и мало 
„Европа" — Штип. 

Бришењето на работната единица — Бифе број 
24 се запиша во регистарот врз основа на одлуката 
на работничкиот совет на претпријатието број 851 
од 14. VII. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 223/73. (1538) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 337, страна 425, книга II е запишано 
следното: На Трифуновски Цветан, досегашен ра-
ководител на Посебната угостителска единица — 
Ресторан „Златна ракавица" при Спортското друш-
тво — „Куманово" — Боксерски клуб — Куманово 
му престанува правото за потпишување, бидејќи е 
разрешен од должност со решението на управниот 
одбор на Клубот„Куманово" — Куманово, број 180 
од 1. X. 1973 година. 

За раководител на Посебната угостителска еди-
ница — Ресторан „Златна ракавица" при Спортско-
то друштво „Куманово" — Куманово — Боксерски 
клуб — Куманово, со одлуката на управниот од-
бор на Клубот број 169 од 5. IX. 1973 година е на-
значен Ивановски Среќко, кој истата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето. 

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

бр. 1341 од 26. XI. 1973 година. (1512) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 458, страна 11, книга III е запишано 
следното: На досегашните потписници на „Фем" 
— фабрика за електроинсталациони материјали — 
Неготино-Вардар и тоа Димитар Тодоров Иванов, 
шеф на сметководството и Крсте Р. Неделков, тех-
нички раководител, им престанува правото за пот-
пишување, бидејќи се разрешени од должност со 
одлуката на работничкиот совет број 0101-4859/3 од 
22. XI. 1973 година. 

За нови потписници со горенаведената одлука 
се назначе™ Тодоров Јованов Трајче, шеф на 
сметководството и Диме Стојчев Димев, шеф на 
планско-аналитичката служба, кои фабриката во 
иднина ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат, во границите на овластувањето, со стариот 
регистриран потписник Ристо Ѓорѓи Ѓорчев, в. д. 
директор. 

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

бр. 1360 од 26. XI. 1973 Година. (1513) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 1475, страна 836, книга VI е запи-
шано следното: На досегашниот потписник на Ор-
ганизацијата на здружен труд без својство на прав-
но лице „Моневерзал" — Скопје, улица „Никола 
Парапунов" број 16, на Трговското и посред нинко 
претпријатие на големо и мало увоз-извоз „Моно-
верзал" — Прилеп Благоја Цветковски му преста-
нува правото за потпишување, бидејќи е разрешен 

од должност со одлуката па работничкиот совет 
број 828 од 12. XI. 1973 година. 

За в. д. директор на организацијата со горе-
наведената одлука е назначен Ратко Петрески, кој 
истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
во границите на овластувањето. 

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

бр. 1321 од 22. XI. 1973 година. (1516) 

КОНКУРСИ 
Советот па Природно-математичкиот факултет 

— Скопје, врз основа на член 158 од Законот за 
високото школство на СРМ, 

распишува 

К О Н К У Р С 
I. Во смисла на член 150 од споменатиот Закон: 
1. за по еден наставник во звањето редовен 

професор, вонреден професор, виш предавач до-
цент или предавач за предметите: 

— физичка хемија I 
— физика на тврдо тело 
— мерна техника 
— теориска физика 
2. за еден асистент при Математичкиот инсти-

тут; 
3. за двајца асистенти при Хемискиот институт; 
4. за еден асистент при Географскиот инстант ; 
П. За избор на соработници и тоа: 
— за еден асистент при Математичкиот инсти-

тут; 
— за двајца асистенти при Заводот за неор-

ганска и аналитичка хемија; 
— за тројца асистенти ири Заводот за органска 

хемија и биохемија. 
Пријавите, во четири примероци, од кои едната 

таксирана со 2 динари таксени марки се подне-
суваат до Секретаријатот на Факултетот. Кон при-
јавата се приложува диплома за завршена високо-
школска настава (Природно-математички факул-
тет), кратка биографија и список на научни тру-
дови, со по еден примерок од истите. 

За кандидатите кои ќе конкурираат за работ-
ното место асистент, посебен услов е познавање на 
еден странски јазик (англиски, француски, гер-
мански или руски), што ќе го докажат со уверение 
од соодветните катедри при Филозофскиот фа-
култет или школата за странски јазици. 

Конкурсот трае 30 дена од денот на објаву-
вањето. (298) 

Конкурсната комисија на Републичкиот хидро-
метеоролошки завод — Скопје 

о б ј а в у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните приправнички 

работни места: 
1. Два приправник со завршен земјоделско-шу-

марски факултет, 
2. Еден приправник со завршен природно-матема-

тички факултет — група биологија. 
Кош молбата таксиоана со 2 динари, кандида-

тите ги прилагаат и следните документи: 
— доказ за образованието, 
— уверение за државјанство, 
— уверение дека не се осудувани и дека не се 

под истрага, 
— уверение за здравствената состојба, 
— извод од матичната книга на родените, и 
— препорака од Заводот за вработување. 
Молбите со документите да се достават до Кон-

курсната комисија на Заводот, ул. „Коле Недел-
ковски" бр. 75 — Скопје. 



Стр. 984 — Вр. 41 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 26 октомври 1974. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на него-
вото објавување. 

Некомплетираните документи комисијата нема 
да ги зема во разгледување. 

Комисијата молбите ќе ги разгледува шестиот 
работен ден по истекот на рокот за пријавување. 

(296) 

Советот на ООЗТ — Земјоделски оддел во ра-
ботната организација Земјоделско-шумарски фа-
култет — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор и реизбор во следните звања и предметл: 

1. За избор или реизбор на наставник во зва-
њето доцент или вонреден професор по предметот 
Биохемија, 

2. За избор на наставник во звањето доцент по 
предметот Индустриски култури. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат услови-
те пропишани со Законот за високото школство на 
СРИ. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зем-
јоделско-шумарскиот факултет — ООЗТ — Земјо-
делски оддел — Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, куса биографија, потврда за регулирана 
воена обврска, список на стручни и -научни тру-
дови и по еден примерок од самите трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
три примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (297) 

СОДРЖИНА 
Стр. 

467. Одлука за потврдување на Статутот на 
Заводот за рибарство на СРМ — Скопје 961 

468. Одлука за потврдување на Статутот на 
Заводот за овоштарство на Социјалистич-
ка Република Македонија — Скопје — 961 

469. Одлука за потврдување на Статутот на 
Центарот за примена на радиоизотопи 

• во стопанството — Скопје — — — — 961 
470. Одлука за потврдување на Статутот на 

Вишата угостителска туристичка школа 
— Охрид — — — — — — — — 962 

471. Одлука за потврдување на Статутот на 
Институтот за фолклор — Скопје — — 962 

472. Одлука за потврдување на Статутот на 
Заводот за унапредување на сточарство-
то на СРМ — Скопје — — — — — 962 

473. Одлука за потврдување на Статутот на 
Заводот за унапредување на лозарство-
то и винарството на Социјалистичка Ре-
публика Македонија — Скопје — — — 962 

474. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Заводот за рехабилитација на 
деца и младинци со оштетен вид — 
Скопје — — — — — — — — — 963 

475. Одлука за. давање согласност на Стату-
тот на Специјалната болница за косно-
зглобна туберкулоза — Охрид — — 963 

476. Одлука за давање согласност на одред-
бите на Статутот на Организацијата на 
здружен труд Драма на Македонскиот 

народен театар — Скопје што се одне-
суваат на работите од посебен опште-
ствен интерес и на учеството на прет-
ставниците на општествената заедница 
во одлучувањето за тие работи — — 963 

477. Одлука за давање согласност на одред-
бите на Статутот на Организацијата на 
здружен труд Опера и балет на Маке-
донскиот народен театар — Скопје што 
се однесуваат на работите од посебен 
општествен интерес и на учеството на 
претставниците на општествената заед-
ница во одлучувањето за тие работи — 964 

478. Одлука за давање согласност на одред-
бите на Статутарната одлука на Маке-
донскиот народен театар — Скопје што 
се однесуваат на работите од посебен 
општествен интерес и на учеството на 
претставниците на општествената заед-
ница во одлучувањето за тие работи — 964 

479. Одлука за потврдување на Статутот на 
Вишата земјоделска школа — Струмица 964 

480. Одлука за потврдување на Статутот на 
Заводот за културнонпросветен и наста-
вен филм на СР Македонија — Скопје 964 

481. Одлука за потврдување на Статутот на 
Економскиот институт на Универзитетот 
„Кирил и Методиј" — Скопје — — — 965 

482. Одлука за потврдување на Статутот на 
Филозофскиот факултет — Скопје — 965 

483. Одлука за потврдување на Статутот на 
Заводот за студии и проектирање при 
Архитектонско-градежниот факултет — 
Скопје — — — — — — — — — 965 

484. Одлука за потврдување на Статутот на 
Архитектонско-градежниот факултет — 
Скопје — — — — — — — — — 966 

485. Одлука за потврдување на Статутот на 
Технолошко-металуршкиот факултет — 
Скопје — — — — - - _ — — — 966 

486. Одлука за потврдување на Статутот на 
Народната банка на Македонија — — 966 

487. Одлука за давање согласност на одред-
бите на Статутот на организацијата на 
здружен труд Сценска техника на Маке-
донскиот народен театар — Скопје што 
се однесуваат на работите од посебен оп-
штествен интерес и на учеството на 
претставниците на општествената заед-
ница во одлучувањето за тие работи — 966 

488. Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Специјалниот завод — Демир Ка-
пија — — — — — — — — — — 967 

489. Одлука за одобрување на Завршната 
сметка на Републичкиот фонд за изград-
ба на станови на учесниците во Народ-
ноослободителната војна — Скопје за 
1973 година — — — — — — — — 967 

490. Одлука за давање согласност на Догово-
рот за критериумите и за висината на 
оптоварувањата на организациите на 
здружениот труд и граѓаните во 1974 
година — — — — — — — — — 967 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

246. Деловник на Собранието на Општинска-
та заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Тетово — — — 968 
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