
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Среда, 30 септември 1981 
С к о п ј е 

Број 30 Год. XXXVII 

Претплатата за 1981 година изне-
сува 850 динари. Овој број чини 20 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

419. ' 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Републичка Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за дополнување на За-

конот за извршување на Републичкиот буџет за 
1981 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни 'седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 29 
септември 1981 година. 

Бр. 08-2144 
29 септември .1981 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството иа СРМ, 

Љупчо Арсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието таа СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУ-

ВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1981 
ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за извршување на Републичкиот 

буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ" 
број 44/80), по член 21 се додава нов (член 2l-а, 
кој гласи: 

„Член 21 на 
,По остварувањето на износот на приходите од 

данокот од доход утврден, со Буџетот, средствата 
над тој- износ ќе се издвојуваат на посебни сметки 
и ќе ice користат: 

— 60% на сметка на Самоуправната интересна 
заедница на Македонија за економски односи со 
странство — за поттикнување на извозот според 
Самоуправната -спогодба за дополнително поттик-
нување на извозот на стоки и услуги од Соција-
листичка Република Македонија во 1981 година и 

— 50% на посебна републичка сметка — за 
намирување на обврските на Републиката по ос-
нов на ,компензации и премии според одлуки што 
ги донесува Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

За средствата од став 1 алинеја 2 на овој член, 
се изготвува завршна сметка, која се донесува за-
едно со завршната сметка за извршување на Бу-
џетот". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

420. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на' Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

З А П Р О Г Л А С У В А Њ Е Н А З А К О Н О Т З А О П Р Е -
Д Е Л У В А Њ Е Н А Н А Д Л Е Ж Е Н О Р Г А Н В О С М И С -
Л А Н А Ч Л Е Н 1 С Т А В 4 О Д З А К О Н О Т З А И З М Е -
Н И Н А З А К О Н О Т З А С А Н А Ц И Ј А И П Р Е С Т А Н О К 
Н А О Р Г А Н И З А Ц И И Т Е Н А З Д Р У Ж Е Н И О Т Т Р У Д 

Се прогласува Законот за определување на 
надлежен орган во смисла на член 1 став 4 од 
Законот за санација и престанок на организациите 
на здружениот труд, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 29 септември 1981 
година. 

Бр, 08-2162 
29 септември 198/1 година 

Скопје 

Претседател 
на Претседателството на СРМ, 

Љупчо Арсов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
З А О П Р Е Д Е Л У В А Њ Е Н А Н А Д Л Е Ж Е Н О Р Г А Н В О 
С М И С Л А Н А Ч Л Е Н 1 С Т А В 4 О Д З А К О Н О Т 3IA 
И З М Е Н И Н А З А К О Н О Т З А С А Н А Ц И Ј А И П Р Е -
С Т А Н О К Н А О Р Г А Н И З А Ц И И Т Е Н А З Д Р У Ж Е -

Н И О Т Т Р У Д 

Член 1 
За надлежен ортак во смисла на член 1 став 

4 од Законот за измени на Законот за санација и 
престанок на организациите на здружениот труд 
(„Службен лист на СФРЈ" број 25/81), се опреде-
лува Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија за организациите 
на здружениот труд од 'општ интерес за Републи-
ката, а извршните совети на собранијата на оп-
штините за другите организации на здружениот 
труд според -седиштето на организацијата. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во ^-Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
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4210 
Врз основа на член 21, став 1 и член 21-а, 

алинеја 2 од Законот за извршување на Републич-
ниот буџет за 1981 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 44/80 и 30/81), Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА 

ЛЕБОТ 
1. Во Одлуката за компензација на цената на 

лебот (,,Службен весник на СРМ", бр. 10/81, 26/81 
и 28/81), во точка 1 зборовите: „во периодот од 
1 април до 30 септември 1981 година" се бришат. 

2. Во точка 2, на крајот се додаваат зборови-
те: „и од средствата издвоени на посебната репуб-
личка сметка за намирување на обврските на Ре-
публиката но основ на компензации и премии". 

3. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а (ќе се применува 
од 1 октомври 1981 година. 

Бр. 23-1866/1 
30 септември 1981 година 

Скопје 
Претседател . 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

422. 
Врз основа на член 21, став 1 и член 21-а, 

алинеја 2 од Законот за извршување на Репуб-
личкиот буџет за 1981 година („Службен весник 
на СРМ", бр. 44/80 и 30/81), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА 

' СВЕЖОТО МЕСО 
1. Во Одлуката за компензација на цената на 

свежото месо („Службен весник на СРМ", бр. 18/81), 
во точка 1 зборовите: „во периодот од 1-ви мај 
до 30 септември 1981 година" се бришат. 

2. Во точка 2, на крајот се додаваат зборовите: 
„и од средствата издвоени на посебната републич-
ка сметка за намирување на обврските на Репуб-
ликата по основ на компензации и премии". 

3. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјал,ис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 октомври 1981 година. 

Бр. 23-1868/2 
30 септември 1981 година 

-Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

423. 
Врз основа на член 7 од Законот за филмот 

(„Службен весник на СРМ" бр. 44/75), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСТАНОКОТ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНА-
ТА ЗАЕДНИЦА И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА КИНОТЕКАТА 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. Се утврдува дека им престанува функција-
та претставници на општествената заедница BIO Со-
бирот на работниците на Киеотеката на Соција-
листичка Република Македонија, поради истек на 
мандатот, на: 

— Зоран Вангелов, 
— Тодор Талевски, 
— Кирил Темков. 
II. За претставници на општествената заедни-

ца во Собирот на работниците на Кинотеката на 
Социјалистичка Република Македонија (се имену-
ваат: 

'1. Љупчо Гераоимов, архивист во Македонска-
та академија на науките и уметностите, 

2. Авни Златку, заменик на секретарот на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница на 
насочено образование, 

3. Илија Тоневски, 'уредник на РТВ — Скопје. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави: BIO „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија" 

Бр. 17-1443/1 
1 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

424 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ПОМОШ-

НИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА 
ИНФОРМАЦИИ 

1. Се разрешува од функцијата помошник на 
републичкиот секретар за 'информации Петар Бош-
ков.ски, поради заминување на друга должност. 

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

Бр. 17-1444/.1 
1 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

425, 
Bpз осанова на член 27 од Законот за студент-

ските домови („(Службен весник на СРМ" бр. 27/77), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 

ДИРЕКТОР НА СТУДЕНТСКИОТ ДОМ ВО 
БИТОЛА 

1. Извршниот совет на Собранието на Соција- . 
листичка Република Македонија е (согласен со. Од-
луката на Собирот на работните луѓе на Студент-
скиот дом во Битола, со која за ,директор на До-
мот е именуван Неделков Богдан, (професор, ди-
ректор на Студентскиот дом во Битола во осно-
вање. 

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

Бр. 17-1441/1 
1 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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426. 
Врз основа на член 33 о,д Законот 3ia Изврш-

ниот совет ,,Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет еа Собранието на Социјалистичка 
Република /Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ВИШИ 
СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

1. Се ршрешува од функцијата виши советник 
во Извршниот совет на Собранието еа 'Социјалис-
тичка Република Македонија Б-лагој ,Михов, 'пора-
ди заминување на друга должност, (сметано од 10. 
VIII. 198! година. 

2. Ова решение влегува во 'Сила (со денот на 
донесувањето, а ќe се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1684/1 
27 август 1981 падина 

'Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

427. 
Брз основа на член 27 од Законот за репуб-

личките (стоковни резерви („Службен весник на 
СРМ", бр. 36/76), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ДИ-

РЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ 
РЕЗЕРВИ 

1. За член на Советот на Дирекцијата за ре-
публички стоковни резерви, како претставник на 
Републичкиот штаб за територијална одбрана ice 
именува: Димче Готевски, (потполковник во Ре-
публичкиот штаб за територијална одбрана. 

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

Бр. 17-1442/11 
1 јули 1981 година 

'Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Полов, с. р. 

428. 
Врз основа на член 11 од Законот за саден 

материјал („Службен весник на СРМ" бр. 10/73), 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство објавува 

С П И С О К 
НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ВР-
ШЕЊЕ НА СТРУЧНА КОНТРОЛА НА ПРОИЗ-

ВОДСТВОТО НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

1. РО „Комуналец" Скопје -— ООЗТ „Паркови 
и зеленило" — Скопје — Стручна служба за вр-
шење на стручен надзор на саден материјал — 
за шумскиот ,саден материјал во РО „Комуналец" 
-— ООЗТ „Паркови и зеленило" —- Скопје. 

Бр. 0904-2005/2 
24 септември 1981 година 

Скопје 

Републички секретар 
за земјоделство и шумарство, 

инж. Христо Христоманов, с. р. 

429. 
Врз основа на член 27 од Законот за учебни-

ци за основно и (средно образование („Службен 
весник на СРМ" бр. 44/76), Републичкиот педагош-
ки совет на VI-та седница, одржана на 28 август 
19:81 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УПОТРЕБА НА 

УЧЕБНИК 

1. Престанува употреба на учебникот, читанка за 
V одделение од Аднан Агаи и Кимете Агаи, одо-
брен за употреба од Републичкиот секретаријат за 
образование, наука и култура (Решение бр. 
03-^2290/1 од 20. 07. 1971 година) а издаден од Ра-
ботната организација за учебници „Просветно де-
ло" — -Скопје. 

2. На учебникот му престанува употребата за-
ради тоа што: 

а) не одговара на концепцијата за учебник, од-
носно во читанката се поместени текстови кои не 
се совпаѓаат и ice спротивни со идејно-маркоис-
тичките определби на воспитанието и образование-
то во нашето самоуправно социјалистичко општес-
тво. Со тоа тие текстови вршат негативно влија-
ние во формирањето на младата личност; 

б) отстапува од ноаадонесените наставни пла-
нови и програми. 

3. Одлуката да ice достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Републич-
киот завод за унапредување на воспитанието и об-
разованието, Работната организација за учебници 
„Просветно дело", авторот на учебникот и архи-
ва-та на Републичкиот педагошки совет. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-156 
22 септември 1981 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Илиевски д-р Митко, с. р. 

430. 
(Врз основа на член 27 од Законот за учебници 

за основно и средно (образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 44/76), Републичкиот педагошки 
совет на VI-та седница, одржана на 28 август 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УПОТРЕБА НА 

УЧЕБНИК 

1. Престанува употреба на учебникот, читанка за 
VI одделение од д-р Али Алиу, одобрен за упот-
реба од Републичкиот педагошки совет (Решение 
бр. 02-29/11 од 27. 05. ,1976 година), а издаден од 
Работната организација за учебници „,Пролетно 
дело" -— 'Скопје. 

2. На учебникот му престанува употребата за-
ради тоа што: 

а) не одговара на концепцијата за учебник, од-
носно во читанката се поместени текстови кои не 
се совпаѓаат и се спротивни со идеЈ!ночмарксис-
тичките определби на воспитанието и образование-
то во нашено самоуправно социјалистичко општес-
тво. Со тоа тие текстови вршат негативно влиј,ание 
во формирањето на младата личност; 

б) отстапува од новодонесените наставни пла- ' 
нови и програми. ' -

3. Одлуката да се достави до Репуб,личкиот 
секретаријат за наука и образов1ание, Републич-
киот завод за унапредување на воспитанието и об-
разованието, Работната организација за учебници 
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„Просветно дело", авторот на учебникот и архи-
вата на Републичниот педагошки совет. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-155/2 
22 септември 1981 година 

'Скопје 
Републички 'педагошки совет 

Претседател, 
Илиевски д-р Митко, с. р. 

431. 
Врз основа (на член 27 од Законот за учебници 

за основно и средно образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 44/76), Републичкиот педагошки 
совет на VI-та седница, одржана на 28 август 1981 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УПОТРЕБА НА 

УЧЕБНИК 

1. Престанува употреба на учебникот, читанка за 
VII одделение од д-р Али Алиу, одобрен за упот-
реба од Републичкиот педагошки совет (Решение 
бр. 02-29/II од 27. 05. 1976 година),а. издаден од 
Работната организација за учебници „Просветно 
дело" — СКОПЈЕ. 

2. На учебникот му престанува употребата за- -
ради тоа што: 

а) не одговара на концепцијата за учебник, од-
носно во читанката се (поместени текстови кои не 
се совпаѓаат и се спротивни со идејно-марксис-
тичките определби на воспитанието и образова-
нието во нашето самоуправно социјалистичко оп-
штество. Со тоа тие текстови кршат негативно вли-
јание "во формирањето на младата личност; 

б)" отстапува од повод снесените наставни пла-
нови и програми. 

3. Одлуката да се достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Републич-
киот завод за унапредување на воспитанието и об-
разов,анието, Работната организација за учебници 
„Просветно дело", авторот на учебникот и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќe се објави во „Служ,бен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-154/2 
22 септември 1981 година 

Скопје 
Републички педагошки совет 

Претседател, 
Илиевски д-р Митко, с. р. 

432. 
Врз основа на член 27 од Законот за учебни-

ци за основно и средно образование („Службен 
весник на СРМ" бр. 44/76), Републичкиот педагош-
ки совет на VI-та седница, одржана на 2-8 август -
1981 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА УПОТРЕБА НА 

УЧЕБНИК 

1. Престанува употреба на учебникот, читанка за 
VIII одделение од д-р Али Алиу, одобрен за упот-
реба од Републичкиот педагошки совет -(Решение 
бр. 02-31/II од 27. 05. 1976 година), а издаден од 
Работната организација за учебници „Просветно 
дело" — Скопје. 

2. На учебникот му престанува употребата за-
ради тоа што: 

а) не одговара на ,концепцијата за учебник, од-
носно во читанката се поместени текстови кои не 
се совпаѓаат и се спротивни со идејно-марксис-

тичките определби на воспитанието и образование-
то во нашето самоуправно социј,алистичко општес-
тво. Со тоа тие текстови вршат негативно влија-
ние во формирањето на младата личност; 

6) отстапува од новодонесееите наставни пла-
нови и програми. 

3. Одлуката да ice достави до Републичкиот 
секретаријат за наука и образование, Репуб,лич-
киот завод за унапредување н-а воспитанието и 
обр1азов1анието, Работната организација за учебници 
„Просветно дело", авторот иа учебникот и архи-
вата на Републичкиот педагошки совет. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а .ќе се обЈ1ави BIO „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-153/2 
9 септември 198il падина 

Скопје 
Републички редагошки совет 

Претседател, 
Илиевски д-р Митко, с. р. 

435. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 
од Законот за основите на постапката пред Устав-
ниот суд на Македонија и за правното дејство на 
неговите одлуки, по јавната (расправа одржана на 
3 јули 19811 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 1,18 од Статутот на 
Работната организација на здружениот труд за 
проектирање „Водостопанство — Мелиопроект" во 
'СОШИЈ е, донесен со референдум одржан на 23 но-
ември 197i8 година. 

2. СВ ОДБИВА предлогот на Оловниот суд на 
здружениот труд во Скопје за оценување устав-
носта и законитоста на Табеларни^ преглед на 
работни задачи, број на извршители и бодови, сос-
тавен дел на Правилникот за стекнување, утвр-
дување и распоредување на доходот, распоредува-
ње на чистиот дох,од и распределба на средствата 
за ,лични доходи и заедничка потрошувачка, до-
несен од работниците во Работната организација 
на здружениот труд за проектирање „Водостопан-
ство - Мелиопроект" во Скопје со референдум 
одржан на 27 декември 1977 година. 

3. Оваа одлука ќе се обј-ави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната ,организација на 
здружениот труд за проектирање „Водостопанство 
— Мелиопроект" во Скопје, ,на начинот определен 
за објавување на самоуправните општи акти. 

4. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је поднесе предлог за оценување уставноста и за-
конитоста на актите означени во точките 1 и 2 на 
оваа одлука. Според наводите BIO предлогот, оспо-
рениот член 118 од (статутот не бил во согласност 
со Уставот и законот затоа што со нето работнич-
киот сов-ет бил овластен да ли донесува сите пра-
вилници во работната организација, не земајќи 
притоа предвид дека некои од правилниците ра-
ботничкиот совет може да ги донесува само до-
колку основите и мерилата се утврдени BIO самоуп-
равната спогодба за здружување на работниците, 
што во конкретниов случај не било сторено. 

Во поглед, на оспорениот табеларен преглед во 
предлогот -е наведено дека (во него се утврдени ис-
ти работи и работни задачи за дипломирани ин-
женери, виши техничари и техничари, при што 
некои работи и работни задачи за вишите техни-
чари и техничарите биле вреднувани повеќе од 
овие за инженерите. 

5. Во претходната постапка и на јавната рас-
права Судов утврди дека во оспорениот член 118 
од Статутот е предвидено правилниците да ги до-
несува работничкиот (Совет со 'претходно раепра-
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вање на собир на работниците. Притоа, не е 'опре-
делено кои правилници ќе ги донесува работнич-
киот совет, односно не е определено за уредување 
на кои прашања работничкиот Совет 'ќе донесува 
правилници. 

Согласно ставот 1 на член 462 од Законот за 
здружениот труд, работниците во основната орга-
низација на здружениот труд со лично изјасну-
вање одлучуваат за неотуѓивите права со рефе-
рендум, на собир на работниците, со потпишување 
односно давање посебни изјави во 'писмена форма 
и со (Други форми на лично изјаснување, утврдени 
со закон, со статутот или самоуправната спогод-
ба. Според ставот 1 на член 495 од означениот 
закон, работничкиот совет, покрај другото, доне-
сува и самоуправни општи акти со кои се уреду-
ваат односите во организацијата. Од овие закон-
ски (Одредби произлегува дека работничкиот совет 
може да донесува самоуправни општи акти, но са-
мо за уредување на оние односи кои не спаѓаат во 
неотуѓивите права на работниците. Според тоа, не-
допуштено е 'генерално овластување на работнич-
киот совет за донесување на сите правилници во 
работната организација без да се земе предвид кои 
прашања се уредув.аат со нив. 

Со оглед на тоа што во (оспорениот член 118 
од Статутот е определено работничкиот ^ совет да 
ги донесува сите правилници, без оглед "на одно-
сите што се уредуваат со нив, Судов 'оцени дека 
тој е во спротивност со (означените законски од-
редби. 

6. Во врска со оспорениот табеларен преглед 
во претходната постапка и на з о н а т а расправа 
Судов утврди дека тој е составен дел на Правил-
никот за (стекнување, утврдување и распоредување 
на доходот, распоредување на чистиот доход и рас-
пределба на средствата за лични доходи и заед-
ничка потрошувачка, односно дека тој е составен 
дел на Методологијата за -вреднување на работите 
и работните задачи и утврдување на при-
донесот на работникот. Во оспорениот Та-
белар-ен преглед се наведени работите и работ-
ните задачи според видот и (стручната подготовка, 
потоа бројот на работниците што ги извршуваат 
работите и работните задачи и на крајот вкупниот 
број на бодови одделно за секој вид работи и ра-
ботни задачи. Вкупниот број на бодови во Табе-
ларниот 'преглед е резултат на извршеното вред-
нување на работите и работните задачи врз осно-
ва на означената. методоло-гија, која содржи во 
основа разработен систем за вреднување работите 
и работните задачи, односно за мерење работниот 
придонес на работниците. 

Во претходната постапка и на јавната распра-
ва понатаму е утврдено дека нроектантите работи-
те и работните задачи ги извршуваат како: Во-
дечки проектанти, виши самостојни проект анти, -
самостојни проектанти, проектантот и п р о е к т а н т 
соработници Овие работи и работни задачи ги из-
вршуваат работници со висока, виша и средна 
стручна подготовка. Меѓутоа, Судов утврди дека 
сите наведени профили на проект анти не извршу-
ваат по обем и сложеност исти работи и работни 
задачи и дека разликите во личните доходи про-
излегуваат од различниот обем и сложеност на ра -
ботите што ги извршуваат, а не од различниот 
степен на нивната стручна подготовка. 

Согласно начелото на распределба според тру-
дот, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија, на секој работник му припаѓа од дохо-
дот на основната организација на здружениот труд 
личен доход според резултатите од неговиот труд 
и неговиот личен придонес што со својот тековен 
и минат труд го дал BIO зголемувањето на доходот 
на основната организација. Во остварувањето на 
ова уставно начело, работниците во основната ор-
ганизација на здружениот труд утврдуваат основи 
и мерила за утврдување работниот придонес на 
работниците, при што особено поаѓаат од обемот и 
сложеноста на работата, квалитетот на остваре-
ните резултати од работата, успешноста во корис-

тењето на средствата за работа, ,заштедите во ра-
ботата, користењето на работното време, одговор-
носта во работата и условите под кои работникот 
работи. 

Со оглед на тоа што ВО оспорениот табеларен 
преглед разликите во личните доходи на проек-
тантите 'произлегуваат од различните по обем и 
сложеност работи и работни задачи што тие ги 
извршуваат, 'Судов смета дека тој преглед не е во 
несогласност со (означеното уставно начело, по-
ради што (одлучи да го 'одбие предлогот во тој дел. 

На (основа изнесеното Судов одлучи како во 
точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 73/80 
3 јули 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 

434. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот 'суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 10 септемв,ри 1981 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА ставот 2 на член 12 од Пра-
вилникот за одговорностите на работниците во Ос-
новната организација' на здружениот труд „Свет-
лост" од Ресен, ,донесен од работничкиот совет на 
6 јули 1978 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на 
здружениот труд „Светлост" од Ресен, на начинот 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 78/81 од 25 јуни 1981 година, поведе пос-
тапка за оценување законитоста на ставот 2 на 
член 12 од правилникот означен во точката 1 на 
оваа одлука. Постапката беше поведела затоа што 
основано се постави прашањето за согласноста на 
означената одредба од оспорениот пр-авилник со 
ставот 2 на член 90 од Законот за работни односи. 

4. Во претходната постапка, проучувајќи го ос-
порениот правилник по сопствена 'иницијатива, Су-
дов утврди дека во членот 12 BIO кој се утврдени 
роковите на застареност за покренување на дис-
циплинската постапка, во неговиот став 2 е пред-
видено, ако дејството со кое е 'Сторена повреда на 
работните обврски повлекува истоврем-ено и кри-
вична одговорност, иокренувањ ето на -постапката 
да застарува за 12 месеци 'од денот ма дознавање-
то за повредата и сторителот. 

Според ст,авот 2 на член 90 од Законот за ра-
ботни о,дноси, ако повредата на работната долж-
ност повлекува и кривична одговорност, постап-
ката за утврдување на (одговорноста на работникот 
застарува во рок од две години од денот на доз-
навањето за повредата. 

Со оглед на ,изнесеново Судов (Оцени дека ста-
вот 2 на член 12 од оспорениот правилник не е во 
согласност со одредбата содрж,ана во ставот 2 на 
член 90 од Законот за работни односи, затоа што 
со неа роковите на застареност з а покренување^ 
и водењето на постапката се определени на начин 
кој не дава можност организациите на здруже-
ниот 'труд во ^своите акти да определат поинаква 
рокови, односно да^ ги продолжуваат или скра-
туваат. 

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

У. бр. 78/81 
10, септември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 
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435. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 15, 
алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на ,Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки, на седницата 
од '14 мај ,1981 'година, донесе 

О Д Л У К А 

1. 'СЕ УКИНУВА 'Правилникот за внатрешна 
организација и систематизација на работите и ра-
ботните задачи на работниците во Трговскиот учи-
лишен центар во 'Скопје, донесен на собирот на ра-
ботните луѓе на 22 јануари 1980 година. 

2. Оваа одлука (ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Трговскиот училишен центар 
во 'Скопје, на начинот предвиден за објавување на 
самоуправните општо акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 107/80 од 15 јануари 1981 година, поведе пос-
тапка за оценување законитоста на ак,тот означен 
во точката 1 на оваа одлука затоа што пред Су-
дов основано се постави прашањето за неговата 
согласност со членот 87 од Законот за средното об-
разование и воспитание. 

4. Во текот на постапката и на седницата Су-
дот утврди дека Трговскиот училишен центар во 
Скопје 'својот (акт за систематизација на работите 
и работните з,адачи не го усогласил со членот 87 
од Законот за средното образование и воспитание 

Службен весник на СРМ" бр. 25/79), со тоа што 
како услов за (изведување настава BIO Центарот по-
крај високата стручна подготовка, која е един-
ствено предвидена со законот, е утврдена и ви-
шата стручна по,дготовка. (Им,ено, според членот 158 
од означениот закон, постојните училишта за сред-
но образование ќе ја усогласат (својата организа-
ција и работа со одредбите од овој закон во рок од 
една година од денот на неговото влегување во 
сила. Рокот (од една 'година измина BIO ,почетокот на 
август 1979 година, а Центарот овој акт не го 
у с ог,ласил (со членот 87 од Законот за (средното 
образование и воспитание. 

Со оглед на тоа Судов утврди дека оспорениот 
правилник не е во 'согл,асност (со членот 87 од 
Законот за средното образов,ание и воспитание, по-
ради анто одлучи како BIO точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 107/80 
14 мај 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот (суд на Македонија, 
Гога Николовски, с. р. 

436. 
Уставниот суд на Македонија, на основа чле-

нот 15 алинеја 2 и 'членот 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот (суд на Маке-
донија и за правново дејство на неговите одлуки, 
на седницата одржана на 10 (септември 1981 ,годи-
на, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА членот 38 и делот III на член 
40 од Правилникот за распоредување на чистиот 
доход и за распределба на средствата за лични 
доходи и заедничка ,потрошувачка, усвоен од ра-
ботниците во Основното училиште „Невена Геор-
гиева — Дуња" во Скопје, со референдум на 28 
декември 1977 година. 

:2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основното училиште „Невена 
Георгиева — Дуња" во Скопје, на начинот пред-
виден за (објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот (суд на Македонија со решение 
У. бр. 109/81 од 25 јуни 198.1 година поведе постап-

ка за оценување уставноста и законитоста на чле-
нот 38 и делот III на член 40 од правилникот оз-
начен во точк,ата 1 на (оваа одлука. Постапката 
беше поведена затоа што во оспорените член,ови 
од правилникот, како посебен и самостоен (основ 
за распределба на средствата за лични доходи е 
предвидена стручнат,а подготовка, вон (о,сновот сло-
женост на работите и работните задачи, поради 
што основано се постави прашањето за согласнос-
та на овие одредби од правилникот со начелото 
на распределба според трудот, како и за нивната 
спротивност со ставот 3 на член 129 од Законот за 
здружениот труд. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник Су-
дов утврди дека тој содржи основи и мерила з-а 
распределба на средствата за ,лични доходи. Исто 
така Судов утврди дека BIO членот 38 од правилни-
кот како посебен основ за распределба на сред-
ствата за личен доход е предвидена стручната 
подготовка, а BIO делот III на член 40 е утврдено 
дека работниците (со висока стручна подготовка по 
ов,ој основ до,бив,аат 41 бод, работниците со виша 
стручна подготовка 38 бода и работниците со сред-
на стручна подготовка 10 бода. 

5. Согласно начелото на распределба на сред-
ствата за личен доход според вложениот труд со-
држано во членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија и во ставот 1 на член 126 од Зак,онот за здру-
жениот труд, на секој работник му пр,ипаѓа од до-
ходот на основната организација личен доход за 
задоволување на неговите лични, зае,днички и оп-
шти општествени потреби според резултатите од 
неговиот труд и неговиот личен придонес што со 
својот тековен и 'минат труд то дал во зголемува-
њето на доходот во таа организација. 

Според ставот 3 на член 129 од Законот за 
здружениот труд, придонесот на работникот во ра-
ботата (се утврдува зависно од квантитетот и ква-
литетот на работата, земајќи го (предвид особено 
обемот и сложеноста на работата, квалитетот на 
остварените резултати на трудот, успешноста во 
користењето на средствата на 'трудот, (остварените 
заштеди во работата, користењето на работното 
време, 'одговорноста во работата и условите под кои 
работи работникот. 

Според (мислењето на Судов (стручната подго-
товка не може да биде непосреден и самостоен ос-
нов за распределба н,а средствата за лични доходи. 
Меѓутоа то,а не значи дека стручната подготовка 
нема влијание врз распределбата, затоа шт,о се 
вреднува во рамките на основот сложеност на ра-
ботите и работните задачи мои во (одделенската 
настава BIO основните 'училишта се од иста сложе-
ност, така што степенот на (стручната подготовка 
ни во рамките на (основот (сложеност не може да 
биде основ за различно вреднување на трудот на 
наставниците, а уште помалку да се предвидува 
иако посебен и самостоен (основ. 

Со оглед на тоа што BIO оспорениот член 38 и 
во делот III на член 40 од (означениот правилник 
стручната подготовка е предвидена и вреднувана 
како посебен, непосреден и самостоен основ за 
распределба на средствата за ,лични доходи, BIOH 
основот сложеност на работите и работните зада-
чи кој 'е вреднуван во делот I на член 40, Судов 
смета дека 'овие (одредби од правилникот не се во 
согласност со (начелото на (распределба на сред-
ствата за лични доходи 'според, вложениот труд 
утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија и ставот 1 на член 126 од Законот за здру-
жениот труд ,како и дека се во спротивност со 
ставот 3 на член 12(9 од Законот за здружениот 
труд. 

(Со оглед на (изнесеново Судов одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 109/81 
10 септември 1981 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, (с. р. 
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По извршеното -срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во Финансиската програма за пот-
тикнување развојот на млеколроизводството во СР 
Македонија во 1981' година, објавена BIO „Служ-
бен весник на СРМ" бр. 27/81, се поткраднале 
гр-ешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ПОТТИК-
НУВАЊЕ РАЗВОЈОТ НА МЛЕ1КОПРОИЗВОД-
СТВОТО ВО СР МАКЕДОНИЈА ВО 1981 ГОДИНА 

Во точка IV, алинеја 1, BO првата колона на-
место бројот „1000" треба да стои бројот „1500", 
а во третата колона наместо бројот „14000" треба 
да стои бројот „21.000". 

Bo алинеја 2, во првата колана наместо бројот 
„800" треба да (стои број-от ,,1500", а во третата ко-
лона наместо бројот „6000" треба да (стои бројот 
„12000". 

Во алинеја 3; во третата колона наместо бро-
јот „1700" треба да стои бројот „2000". 

Bo алинеја 4, во првата колона наместо бројот 
„165" треба да стои „225", а во третата колона на-
место бројот ,.1650" треба да стои „2250". 

Во алинеја 5, во колоната 3, наместо бројот 
„15000" треба да стои „1500". 

Бр. 23-1314/1 
24 јуни 1981 година 

Скопје 
ОД ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА 

СОБРАНИЕТО НА СРМ 

СЛУЖБЕНА ОБЈАВА 

О Б Ј А В А 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРО-

ИЗВОДИТЕЛИ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство — Скопје, во смисла на член 18 став 3 
од Законот за саден материјал („Службен весник 
на СРМ" бр. 10/73), објавува дека во регистарот 
на производители на (саден материјал е запишана 
следната организација на здружен труд: 

Земјоделско-индустриски комбинат „Струмица" 
— 'Струмица ООЗТ Институт за земјоделство за 
производство на земјоделски саден материјал. Ре-
гистарски број 33, решение број УП/10 10868/2 од 
03. 09. 1981 година. 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Лицето Илиев.Јордан од Скопје, ул. „384" бр. 

3 има изгубено гарантни писма — потврди бр. 7083, 
7084, 7085 и 7087 во вредност секое од по 10.000,00 
динари или сите BIO вкупна вредност од 40.000,00 
динари. Гарантните писма се издадени од ,,Багат" 
— Зад ар на име Илиев Јордан, па се поканува се-
кој оној кај кого се наоѓаат гарантните писма или 
нешто знае за истите тоа да го јави во овој суд 
во рок од 60 дена од објавувањето на огласот. Во 
спротивно гарантните писма ќе бидат поништени. 

Од Општинскиот суд Скопје I, Скопје, Р. бр. 
4/81. (78) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на 
брак по 'тужбата на тужителот Гани Ајдини од 
село Ќојлија, Скопско, против тужената Себат 
Ајдини од село Ќојлија, Скопско, а сега со непоз-
ната адреса на живеење. 

Се повикува тужената Себат Ајдини од село 
Ќојлија, да се јави во овој суд BIO рок од 30 дена 
од објавувањето на огласот или во истиот рок да 
ја достави својата сегашна адреса на живеење. 

Во колку тужената не се јави во рок од 30 
дена ќе и биде одреден привремен старател кој ќе 
ги застапува нејзините интереси пред судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II, Скопје, VI. 
П. бр. 1982/81. (75) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

При Општинскиот суд во Кочани е покрената 
постапка за амортизација на меница од предлага-
чот Републички центар за унапредување на земјо-
делството — Скопје. Тросант на меницата е РО 
„Нова трговија" — Кочани, а авалист Стопанска-
та банка — Кочани. Меницата е на износ 143.369,25 
динари со датум на наплата 12. VI. 1980 година. 

Се повикува држателот на меницата или се-
кое лице кое знае за меницата да ice јави при Оп-
штинскиот суд во Кочани во рок од 15 дена по 
објавувањето на огласот, да стави забелешка про-
тив покренувањето на постапката за амортизација 
или да го каже лицето кое е држател на мени-
цата. Доколку во одредениот рок не се јави никој 
и не стави забелешка за покренување на поотап-

-ката за амортизација, овој суд ќе ја поништи ме-
ницата согласно член 282 став 2 од Законот за в-он-
процесната постапка. 

Од Општинскиот суд во Кочани, Р. бр. 249/80. 
(73) 

Пред Општинскиот суд во Кочани се води пос-
тапка за развод на брак по тужбата на тужителот 
Киро Данилов од село Теранци, против тужената 
Павлина Петрова по маж Данилова од село Те-
ранци. 

Бидејќи тужената Павлина Данилова се нао-
ѓа во странство со непозната адреса, се повикува 
во ,рок од 30 дена по објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ" да се јави во Општин-
скиот суд во Кочани или да ја соопшти својата 
точна адреса. До колку тоа не го 'стори ќе и биде 
поставен привремен застапник за окончувањ-ето на 
спорот. 

Од Општинскиот СУД ВО Кочани, П. бр. 291/80. 
(74) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 507 од 2. VI. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1666-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за патишта и 
комунални дејности на општината Тетово, ЦО, ул. 
„ЈНА" бр. 70 - Тетово. 

Самоуправната (интересна заедница е основана 
со Самоуправната спогодба бр. 09-1/1 од 3. IV. 1981 
година од 103 основачи. 

Основни дејности 140213 — самоуправни (инте-
ресни заедници во областа на сообраќајот; 1402.29 — 
останати самоуправни ,интересни заедници BIO об-
ласта на комуналните дејности. 

Заедницата ги има сите овластувања, во прав-
ниот промет со трети лица, во границите на за-
пишаната основна дејност и во врска со таа деј-
ност. 

За своите обврски во правниот промет одгова-
ра со општествените средства со кои располага. 
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Заедницата ќе ја застапува Александар Стер-
јоски, секретар. 

Од Окружниот стопански суд ве 'Скопје, Фи. 
бр 507/811. (195) 

Окружниот стопански 'суд вo Скопје со реше-
нието Фи. бр. 458 ,од 2. VI. 10811 година, на регис-
тарска влошка бр 1-4147-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар (конституирањето на работната ор-
ганизација Музеј галерија „Кавадарци", ЦО — Ка-
вадарци, ул. „7 — ми септември" бб. 

Организацијата е основана со решението бр 
01-3377 од 7. IX. ,1:973 година на Собранието на оп-
штината Кавадарци. 

Основни дејности: 120'321 — музеи, галерии, 
збирки и др. 

Во правениот промет со трети лица музејот ис-
тапува во свое име и за своја (Сметка. 

За обврските сторени во правниот ,промет со 
трети лица одговара со сите свои средства. 

Работната организација (ќе ја застапува Т,рајче 
Јанев, директор, без (ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 458/81. (199) 

Окружниот стопански суд BIO 'Скопје со реше-
нието Фи. бр. 488 од 12. VI. 198И ,година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1670-0-0-0 го заниша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Молерофарбарската задруга „Стандард", РО — 
Скопје, ул. „Горче Петров" бб. 

Задругата е основана со самоуправната спогод-
ба за здружување во занаетчиска задруга од 14. 
III. 1981 година од следните задругари: Наков Ми-
хајло, ВкмаеовиЈќ Божин, Кузманов-ски Добре, Фи-
липовски Видоја, Тасиќ Воислав и Поповски Ратко. 

Основна дејност: молерофарбарска. 
Задругата во правниот промет со трети, лица 

истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот ,оромет, зад-

ругата (од,говара со сите свои средства. За обврски-
те на задругата одговараат (ограничено солидарно 
до износот од 3.000,00 динари и задругарите и тоа 
за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување на задругата 
е Поповски Ратко, в. д. директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански 'суд во 'Скопје, Фи. 
бр. 488/81. (200) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 577 од 10. VI. ,1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1264-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Студентската 'задруга „Студент", 
ЦО - Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бб со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Сарџовски Неделко, ,дипл.. економист, претседател 
на (привремениот (одбор, а се запишува како нов 
застапник Костов Александар, привремен управ-
ник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 577/81. - (203). 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 585 од 16. VI. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр.- ,2-984-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето 'овластено за 
застапување на ОЗТ Градежно-занаетчиска зад-
руга „Горче Петров" — Скопје, ул. „Радушка" бб, 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Пешовски Михајло, в. д. директор на зад-
ругата, а ce запишува како нов застапник Кос-
тојчиноски Цветан, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 585/81, " (204) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 475 од 12. VI. ,1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-44-4-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на Земјоделската 
задруга „Пчиња", Р. О. — Катланово, ООЗТ за про-
мет на големо и мало „Агропромет" — Скопје, ул. 
„Самоилова" бр. 20. 

ООЗТ е организирана со Одлуката бр. 2/81 од 
9. I. 1981 година, а Одлуката е прекопирана во 
Окружниот стопански суд — Скопје, со решение 
Фи. бр. 44/81. 

Основни дејности: 
Трговија на големо: 
07021 - трговија на големо со прехранбени 

производи; 
07021)1 — жито и мелеички производи; 
070212 — зеленчук, овошје и преработки; 
070'2!13 — алкохолни и безалкохолни пијалаци; 

" 0702,14 — добиток и живина; 
070219 — разни животни продукти и произво-

ди за домашни потреби; 
07022 — трговија на големо со непрехранбени 

производи; 
070221 — сурова кожа, волна и слично; 
070223 — метални и електротехн,ички стоки; 
070224 — градежен, санитарен и инста лационен 

материјал; 
070225 — хемиски производи, бои и лакови; 
0702'26 — хартија, (канцелариски материјал и 

прибор; 
070229 -— тутун и други непрехранбени произ-

води; 
070250 — трговија на големо со мешовита4 

стоки; 
0701260 — трговија на големо со индустриски 

отпадоци; 
Споредна дејност: трговија на мало: ' 
07011 — трговија на мало со прехранбени про-

изводи; 
'070111 — леб, печиво, млеко и млечни произ-

води; 
070112 — зеленчук, овошје (и преработки; 
070113 — месо, живина, риба и месни произ-

води ; 
070114 — разни животни продукти, алкохолни 

и безалкохо,лни пијалаци и произво-
ди за домашни потреби; 

07012 — трговија на мало со непрехранбени 
произво,ди; 

070122 — обувки, кожа, гума и пластика; 
070123 — метални, и електротехнички стоки; 
070124 — огрев и градежен материјал; 
070126 — керамика, стакло и порцелан; 
— 070127 — бои, лакови и хемикалии; 
070128 — книги, канцелариски материјал и при-

бор и 
070129 — тутун и други непрехранбени про-

изводи. 
ООЗТ во п,равниот 'промет со трети лица 'иста-

пува во свое име и за -своја 'сметка, а за обврски-
те одговара со сите свои средства. 

Основната организација за промет на големо 
и мало „Атронромет" — Скопје, одговара за 'обврс-
ките на задругата неограничено солидарно. 

Лице (овластено за застапување на ООЗТ е Јо-
вановски Милан, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, - Фи. 
бр. 475/81. (201) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 74 од 5. V. 1931 година, на регистар-
ската в,лошка бр. l-694-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на работната 'организа-
ција Центар за социј-ална работа, ЦО —- Берово. 

Основни дејности: 
— спроведување на социјална заштита во оп-

штината преку решавање на ,правата од социјална 
заштита, определени со Законот за социјална заш-
тита; 
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— откривање, следење и проучување на сос-
тојбите и проблемите во областа на социјалната 
заштита; 

— изготвување на планови и програ,ми за раз-
вој на социјалната заштита; 

— вршење работи како 'Орган за старателство; 
— водење евиденција за корисниците на со-

циј алната заштита; 
— вршење стручни работи од областа на соци-

јалната заштита за потребите на организациите на 
здружен труд, самоуправната интересна заедница 
на /социјална заштита, односно другите општестве-
ни дејности. 

Во правниот промет со 'трети лица има неогра-
ничени овластувања и одговара' со сите свои сред-
ства — целосна одговорност. 

Организацијата ќе ја застапува Пачевски Пе-
тар, ,директор, со неограничени (овластувања во за-
стапувањето . 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собранието на општината Берово, бр. 
02-678/1 од 26. III. 11981 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. б,р. 
74/81. (205) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 5 од 26. I. 19811 'година, на регис-
тарска влошка бр. 1^271-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластените лица за заста-
пување на Здравствената станица, ЦО — Виница, 
со следните податоци: Му престанува правото на 
потпис на досегашниот директор Ѓурчевски д-р 
Душко, а за в. д. директор е именуван Михајлов-
ски д-р Мишо, кој со неограничени овластувања 
ќе ја застапува организацијата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
5/81. (206) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 513 од 15. VI. 1981 (година, на регис-
тарска влошка бр. 1-609-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конститиурањето на Центарот за 
заштита на деца и младинци „Младост", Н. Сол. О., 
со ООЗТ — Скопје, ул. „Васил Ѓоргов" бр. 251 

Основни дејности: 
130221 — заштита и згрижување на социјално 

загрозени деца од 0 до 1'8 годишна возраст, нив-
но одгледување, згрижување и воспитување. 

Во правниот промет со трети лица РО иста-
пува во свое име, а за сметка на ООЗТ и тоа за: 

— склучува договори за финансирање на деј-
ностите на ООЗТ и РО, донесува спогодба за из -
мена и дополнување на спогодбите за висината на 
цените на услугите; 

— презема и склучува договор за изградба на 
објекти од заеднички интерес на ООЗТ и Цен-
тарот; 

— договор за поголеми инвестициони адапта-
ции ,на објекти и набавка на основни ,средства од 
заеднички интерес и друго. 

За обврските на РО сторени во правниот про-
мет со трети лица одговараат ООЗТ во нејзиниот 
состав неограничено солидарно. 

Лице (овластено за застапување е А,лексов Саз-
до, в. д. работоводен орган, без ограничување. 

Во состав на оваа работна 'организација се 
следните ООЗТ: 

ООЗТ за заштита на деца „Мајчин дом" -
Скопје, ул. „Славејко Арсов" бр. 22. 

Основни дејности: 
1302:21 "— заштита и згрижување на социјално 

загрозени деца; 
— згрижува, одгледува, воспитува и презема 

здравствени превентивни (мерки за деца од 0 до 
3 години возраст останати без родители и роди-
телска грижа; 

— учествува сво посвојувањето на детето и дава 
стручна согласност за. посвојувањето; 

— ти прифаќа мајките и идните мајки и се 
грижи за нивната социјално-здравствена струк-
тура. i 

ООЗТ ги има 'сите овл,астувања во правниот 
промет со 'трети лица, освен оние што со Самоуп-
равната спогодба се пренесени на Р. О. 

За 'своите обврски во правниот промет (со тре-
ти лица одговара со сите свои средства. 

З а обврските на работната (организација Цен-
тар за заштита на деца и младинци „Младост" — 
Скопје, ООЗТ (одговара неограничено сол,идарно. 

За обврските спрема ООЗТ за згрижување на 
деца и младинци Детски дом „11" Октомври", оваа 
ООЗТ не одговара. 

Лице овластено за 'застапување на ООЗТ е Ма-
нев Мане, 'в. д. работоводен орган, без ограничу-
вање. 

ООЗТ за заштита на деца и младинци Детски 
дом „11 Октомври" — Скопје, ул. „Васил Ѓоргов" 
бр. 25. 

Основни дејности: 
1302(21 — заштита, згрижување и воспитување 

на со,цијално загрозени деца и младинци; 
— згрижува, одгледува и воспитува деца над 

3 годишна возраст (останати без родители и роди-
телска грижа; ги оспособува за самостоен живот 
и ги вклучува во заедниц,ата како самостојни г.ра-
ѓани во интерес на напредокот на социјалистичка-
та (општествена заедница. 

ООЗТ ги има сите овластувања во правниот 
промет /со трети лица, освен оние што too Самоуп-
равната спогодба се пренесени на РО. 

За ,своите обврски BIO правниот промет со тре-
ти лица одговара со сите свои средства. 

За обврските на Центарот за заштита на деца 
и младинци „Младост" — Скопје (оваа ООЗТ одго-
вар,а неограничено солидарно. 

За обврските спрема ООЗТ за згрижување на 
деца „Мајчин дом",, оваа ООЗТ не одговара. 

Лице овластено за 'застапување на ООЗТ е -
Станиславски Душан, в. д. работоводен орган, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански (суд во Скопје, Фи. 
бр. 543/81. (202) 

,Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 73 од 4. V. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-593-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на Центарот за 
социјална работа, ЦО — Виница. 

Основни дејности: 
— спроведување на социјална заштита во оп- . 

штината преку р виќавање на правата од социјал-
ната заштита, определени со закон; 

— (откривање, следење и проучување на сос-
тојбите и проблемите во областа на (Социјалната 
заштита; 

— изготвува планови и програми за работа и 
развој на социјалната заштита; 

— врши работи како орган на старателство; 
— врши стручен надзор во одредени организа-

ции на здружен труд за социјална заштита — во-
дења (евиденција на корисниците на социјалната 
заштита; 

— врши (стручни работи од (областа на соци- . 
ј алката заштита за потребите на 'организациите на 
здружен труд, самоуправната интересна заедница 
за социјална заштита, како и стручни работи за 
потребите на општествеоо-политичките заедници 
на општината. 

Во правниот промет со трети лица (има неог-
раничени овластувања и одговара со сите свои 
средства (целосна одговорност). 

Организацијата ќе ја застапува 'Петров Б л а -
гој, в. д. директор, со неограничени (овластувања 
во застапувањето. 

Уписот ice изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собранието на (општината Виница, бр. 
0201-2406 од 6. XI. 1980 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
73/81. (207) 
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Окружниот стопански суд ве Штип оо реше-
нието Фи. бр. 49 од 8. IV. 19(81 ,година, на регис-
тарска влошка бр. 1-195-1-0-0 ја запиша во суд-
ениот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на ООЗТ на Центарот за предучи-
лишно и ОСНОВНО образование и воспитание „Гоце 
Делчев" Н. сол. о. — Делчево, со следните подато-
ци: Му престанува правото на потпис на Наџенов 
Симеон, досегашен в. д. (Директор (на ООЗТ Основно 
училиште „Методи Митевски — Брицо" од село 
Разловци, Делчево, во состав на Центарот за пре-
дучилишно основно образование и воспитание „Го-
це Делчев", н. сол. о. — Делчево, а за в. д. дир-ек-
тор е именувана Арсевска Милица, која со неог-
раничени овластувања ќе ја застапува организа-
цијата. 

Од Окружниот стопански суд BIO Штип, Фи. бр. 
49/81. (208) 

(Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. '51 од 10. IV. 1981 година, на регис-
тарска влашка бр. 1^195-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на ОЗТ Центар за пред училишно и (основ-
но образование и воспитание „Гоце Делчев", Н. 
СОЛ. О. — Делчево, со следните податоци: Му 
престанува правото на потпис на Јосифовски 
Бранко, досегашен в. д. директор на центарот за 
предучилишно и основно образование и воспита-
ние „Гоце Делчев" — Делчево, а за в. д. директор 
е именуван Борисов Костадин, кој со неограничени 
овластувања ќе ја застапува организацијата на 
здружен труд. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
51/Ш. (209) 

. Окружниот 'стопански суд во Штип со реше-
нието Ф.и. бр. 2Oil од 15. X. 1980 'година, на регис-
тарска влошка бр. 1-465-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар дополнителната дејност на ОСИЗ 
за 'управување и користење на пасиштата и утри-
гаите, ЦО — Кочани, со следните податоци: 

Основни дејности: 
140291 — врши услуги со 'булдожер на трети 

лица. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 

201/80. (210) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фм. бр. 50 од 6. IV. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-27-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на РО Централно основно училиште „Бра-
ќа Мила,динови", ЦО —- Пробиштип, со следните 
податоци: Му престанува правото за потпис на до-
сегашниот директор Наумов Ѓорѓи, а за директор е 
именуван Стоиковски Новица, кој со неограничени 
овластувања ќе ја застапува организацијата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
50/81. (211) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 2 од 7. I. 1981 година, на регистар-
ска влашка бр. 1-80-0-0 ја запиша BIO судскиот ре-
гистар промената на овластените лица за заста-
пување1 на' ОЗТ ученички дом „Доне Божинов", 
ЦО — Пробиштип, со следните податоци: Му прес-
танува правото за потпис на досегашниот в. д. ди-
ректор Спасовски Богдан, а за в. д. директор е име-
нуван Миланов До аган, кој со неограничени овлас-
тувања ќе ја застапува работната организација. 

Од Окруж,ниот стопански суд во Штип, Фи. 6ip. 
2/81. (212) 

рог промената на овластените лица за застапува-
ње на ОЗТ Здравствен дом „Нада Михај лова", ЦО 
— Пробиштип, со следните податоци: Му преста-
нува правото за потпис на Павле Кокорманов, до-
сегашен (директор на Здравствениот дом ,,Нада Ми-
хај лава", ЦО од Пробиштип, а за директор е име-
нуван Димитриевски Добросав, кој со неограничени 
овластувања ќе ја- застапува организацијата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
233/80. (213) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 239 од 11. XII. 1980 година, на регис-
тарска влашка бр. 1 -85-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на ОЗТ Централно (основно училиште 
„Маршал Тито" — Злетово, со следните податоци: 
Му престанува правото за потпис на Драган Куз-
мановски, досегашен директор на Централното ос-
новно училиште „Маршал Тито" — Злетово, а за 
в. д. директор е именувана Александра Алексов-
ска, која со неограничени овластувања ќе ја заста-
нува организацијата на здружен 'труд. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
239/80. (214) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 215 од 10. XI. 11980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-4331-1-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата на ООЗТ 
„Гоце Делчев" — Св. Николе Центар за основно 
образование и воспитание — Св. Николе, со след-
ните податоци: Основната ораганизација на здру-
жен труд „Гоце Делчев" од 'Св. Николе, во сос-
тав на Центарот 'за основно образование и воспи-
тание од Св. Николе прераснува од Основно во 
Централно основно училиште „Гоце Делчев" — Св. 
Николе. 

Од О,кружниот стопански (суд во Штип, Фи. бр. 
215/80. (215) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 193 од 29. IX. 19'80 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-433-3-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар престанокот на ООЗТ ЦОУ „Кочо 
Рацин", с. Немањица, Св. Николе, Центар за ос-
новно образование и воспитание, Н. СОЛ. О. — Св. 
Николе, со следните податоци: Престанува да пос-
тои основната организација на зд.ружен труд Цен-
трално основно училиште „Кочо Рацин", с. Нема-
њица, Св. Николе во состав на Центарот за основ-
но образование и В(аспитание, Н. СОЛ. О. — Св. 
Николе, бидејќи се припојува кон ООЗТ Основно 
училиште „Гоце Делчев" — Св. Николе, како под-
рачно училиште, во состав на Центарот за основно 
образование и воспитание со Н. СОЛ. О. — Св. 
Николе. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
19-3/80. (216) 

Окружниот стопански с.уд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 233 од 11. XII. 1980 галина, на регис-
тарска влошка бр. 1-56-0-0 ј.а запиша во релиста-

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 235 од 5. XII. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр.. 1-134-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на овластеното лице за заста-
пување на РО Здравствена станица — -Св. Нико-
ле, со 'следните податоци: Му престанува правото 
на потпис на д-ip Делчо Петрушев, досегашен ди-
ректо,р на Здравствената станица со ЦО од Св. 
Николе, а за директор е -именуван д-р Душан Јо-
ванов, ко-ј со неограничени овластувања ќе ја зас-
тапува работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
235/80. (217) 
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Окружниот стопански суд во Штип -со реше-
нието Фи. бр. 219 од .14. XI. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-66-0-0 ја запиша в-о судскиот 
регистар 'промената на (овластеното лице за заста-
пување на ОЗТ Централно основно училиште „Сан-
до ,Масев" — Струмица, ,со следните податоци: Му 
престанува правото на потпис на ѓорѓиев Христо, 
досегашен в. д. директор на Централното основно 
училиште „Сандо Масев" од Струмица, а за ди-
ректор е именуван Туфекчиев Наќе Владимир, кој 
со неограничени овластувања ќе ја застапув,а ор-
ганизацијата. 

Од Окружниот стопански /суд во Штип, Фи. бр. 
219/80. (218) 

регистар промената на овластените лица за заста-
пување на ООЗТ Централно основно училиште 
„'Сандо Масев", ЦО — Струмица, со следните пода-
тоци: Му престанува правото на потпис на Зора 
Белева, досегашен директор на Централното осн,ов-
но училиште „(Сандо ,Масев" од Струмица, а за 
дир,ектор е именуван Георгиев Христо, кој со не-
ограничени овластувања ќе ја застапува органи-
зацијата на здружен труд. 

Од Окружниот стопански суд BIO Штип, Фи. бр. 
142/80. (223) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 4 од 15. I. 1981 година, на регистар-
ска влашка бр. 1-201-0-0 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на -овластеното лице за заста-
пување на РО Централно основно училиште „Гли-
гор Прличев", с. Колешино, Струмица, со следните 
податоци: Правото на потпис-на досегашниот в. д. 
директор на Централното основно училиште „Гли-
гор Прличев", ЦО од село Колешино, Струмичко 
продолжува. Истиот е именуван за директор на 
организацијата и со неограничени овластувања ќе 
ја застапува. 

Од Окружниот стопански ',суд во Штип, Фи. бр. 
4/8-1. (219) 

Окружниот стопански суд оао Штип со реше-
нието Фи. бр. '6/1 од 20. IV. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-.230-0-0 го запиша во судскиот 
ре,гистар прош,ирувањето на дејноста ООЗТ „Транс-
порт" со н. сол. о. — Штип, на Производно -про -
метнат,а работна организација на големо и мало 
,уМакпро,мет" — Н. СОЛ. О. со следните податоци: 
Покрај досегашната дејност ООЗТ „Транспорт" со 
н. сол. о. — Штип, во состав на Производно про-
метната работна (организација на ,големо и мало 
„Макпромет" — Штип со н. сол. о. ќе ја об,авува 
и следната дејност: 

090121 — поправка и одржување на друмски 
моторни возила; 

— поправка и одржување на патнички авто-
мобили, автобуси, трактори и специјални друмски 
моторни в,озила, мотоцикли и велосипеди. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
6)1/81. (224) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 19 од 23. I. 1980 'година, на регис-
тарска влошка бр. 1-45-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицата овластени за заста-
пување на РО Виша земјоделска школа, ЦО — 
Струмица со следните податоци: му престанува 
прав,ото на потпис на досегашниот директор Ѓорѓи 
Манчев, а за директор е 'именуван Миле Јаков 
Колев, кој со неограничени овластувања ќе ја зас-
тапува организацијата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
19/80. (220) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи бр. 196 од 3. X. 1980 година ја запиша во 
судскиот регистар промената на овластеното лице 
за застапување на организацијата на здружен труд 
Централно основно училиште „Глигор Прличев" с. 
Колешино, Струмичко, со следните податоци: Му 
престанува правото на потпис на Ризовски Димит-
рија, досегашен директор на ОЗТ ЦОУ „Глигор 
Прличев" од с. Колешино, Струмичко, а за в. д. 
директор е именуван Јанев Митко, кој со неог-
раничени овластувања ќе ја застапува организа-
цијата. 

Од Окружнио,т стопански суд во Штип, Фи. бр. 
196/80. ' (221) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 33 од 9. III. 1981 ,година, на регис-
тарска влошка бр. 1-135-3-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на дејноста на ООЗТ 
„Таринци" со о. суп. о. — с. Таринци, РО Земјо-
делско-индустриски комбинат „Црвена ѕвезда" — 
Штип со следните податоци: 

Основни дејности: 
020110 — ратарство; 
020120 — овоштарство; 
020130 — лозарство; 
020140 — сточарство. 
Споредни дејности: 
070)112 — зеленчук, овошје и преработка (трго-

вија на мало); 
070114 — трговија на мало; 
070212 — зеленчук, овошје и преработки (трго-

вија на големо); 
020201 — земјоделски услуги за растително 

производство; 
090121 — поправка и одр,жување на друмски 

моторни возила. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 

33/81. (225) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 187 од 5. IX. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-69-0-0 ја запиша в-о судскиот 
регистар промената на лицата овластени за заста-
п,ување на Училиштето за основно музичко обра-
зование „Боро Цони", ЦО — Струмица, со след-
ните податоци: Му престанува правото на потпис 
на Кирил Лазаров, досегашен индивидуален рабо-
товоден орган, в. д. директор на Училиштето за 
основно музичко образование „Боро Пони", ПО од 
Струмица, а за директор е именуван Вета Алфред. 

Истовремено се избриша од регистарот и ов-
ластениот потписник Граматиков Томчо. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
187/80. (222) 

О.кружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 185 од 2. IX. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-136-0-0 ја запиша во судскиот 
регистар (промената на овластеното лице за зас-
тапување ,на Педагошката академија „Гоце Дел-
чев", ЦО — Штип, со следните податоци: Правото 
за потпис на Кир,овски Панче, досегашен дирек-
тор на Педагошката академија „Гоце Делчев", ЦО 
од Штип, престанува, а за директор е именуван 
Савев Стојче, кој со неограничени овластувања ќе 
ја застапува организацијата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
185/80. (226) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 142 од 4. VI. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-66-0-0 ја запиша но судскиот 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 414 од 24. VI. 1981 ,година, на регис-
тарска влошка бр. 3-1261-2-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и (инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, Ц. О, - Скопје, Основна заедница -
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Битола, ,со следните податоци: Се брише досегаш-
ниот застапиш: м-р Кирил Крстев, секретар, без 
ограничување, а се запиш,ува како нов застапник 
Васил Василевски, в. д. (секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 4/14/81. . (234) 

Окружниот стопански суд во Скопје ico реше-
нието Фи. бр. 638 /од 30. VI. 19Ш 'година, на регис-
тарска влошка бр. 1-828-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на фирмата и дејноста 

- на РО Самостојна библиотека „Бранд Петрушев"., 
ЦО — Богданци, со следните податоци: 

Фирмата на работната организација Самостој-
кабиблиотека „Бранд Петрушев", ЦО - Богданци, 
се менува и гласи: Дом на к-ултурата „Бранд Пет-
рушев", ЦО — Богданци.. 

Се запишува и проширувањето на дејноста со: 
120364 — прикажување на филмови; 
120331 — културно-(образовни дејности; 
120341 — сценско-музички дејности; 
1,20349 — Други културно-уметнички дејности и 
l(203i24 — заштита на културни б,лага, природни 

и други знаменитости. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 638/81. (2315) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 5(8(3 од 23. VI. 198.1 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-4672-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето н,а работната организа-
ција Дом на културата „25 Мај", РО во основање, 
Македонски Брод. 

Домот е основан со решението бр. 58 од 3. IV. 
19)81 година. 

Основач е ОСИЗ на културата при Собранието 
на општината Македонски Брод. 

Основни дејности: 120331 — културно-образов-
н)а дејност. 

Во ,правниот промет со трети лица домот иста-
пува во свое име и за своја ,сметка. 

За обврските сторени во правниот цромет со 
трети лица ,Домот одговара со сите свои средства. 

За об,врските на Домот одговара основачот, не-
ограничено icy бсидиј арно. 

Лице овластено за застапување е Радески Бо-
гоја, привремен работоводен орган, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 583/81. (237) 

Окружниот стопански суд в,о Скопје со реше-
нието Фи. бр. 329 од 2. IV. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1646-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Земјоделската задруга „Кооператива", РО, село 
Мршевци, Скопско. 

Задругата е основана на 9. XI. 1980 година на 
основачкото собрание на Земјоделската задруга 
„Кооператива", село Мршевци, скопско, на кое е 
донесена и усвоена Самоуправната спогодба за ос-
новање на задругата. 

Задругата е основана од 35 основачи и тоа: 
Ангеловски Златко од село Мршевци; Спасиќ Бо-
жидар од с. Мршевци; Спасовски Стојадин од село 
Мршевци; Крстиќ ѓорѓи од с. Мршевци; Додевски 
Стојадин од е. Мршевци; Додиќ Петруш од с. Мр-
шевци; Стојчевски Драгољуб од с. Мршевци; До-
девски Живан од с. М-ршевци; Николиќ Благоја од 
с. Мршевци; Радуловиќ Миливоје од с. Мршевци; 
Радуловиќ Марко од с. Мршевци: Миљковиќ Бори-
воје од с. Мршевци; Ра диво јевиќ Драгољуб од се-
ло Мршевци; Илиќ Владимир од е. Мршевци: Ста-
ној евмќ Радивој е од с. Мршевци; Јакимовски Насе 
од с. Дељадровци; Велковски Аритон од с. Дељад-
ровци; Димитриев-ски Младен о,д с. Дељадровци; 
Димитриев-ски Ангел од с. Дељадровци; Богоевски 
Дичо од е. Дељадровци; Димитров Стојан од с. Ми-
ладиновци; Марковски Младен ,од с. Миладиновци; 

Марковски Јован од с. Миладиновци; Маневски 
Пиро од о. Миладиновци; Пауновски Славе од с. 
Миладиновци; Маневски Павле од с. Милад,инов-
ци; Крстевски Станојко од с. Теќија; Стојановски 
Благоја од с. Бучинци; Десковски Александар од 
с. Бучинци; Петрушевски Наце о,д село Бучинци; 
Трпковски Младен од с. Бучинци; Милковски Ра-
де од с. Бучинци; Трајковски Драгутин од с. Мр-
шевци; Колевски Перо од с. Миладиновци и Ма-
невски Ванчо од с -Миладиновци. 

Основни дејности: производство, обработка и 
продажба на сопствени производи од областа на 
земјоделството; производство, обработка и продаж-
ба на сопствени пр-оизводи од областа на ов-ош-
тарството; произв-о,дство, обработка и продажба на 
сопствени производи о,д областа на лозарството; 
производство, обработка и продажба на сопствени 
произв,оди од областа на сточарството. 

'Споредни дејно-сти: земјоделски услуги со рас-
тителни производи; земј-оделски услуга со сточар-
ски производи; искористување на шуми и шумски 
плодови; производство, обработка и продажба на 
трикотажеи предмети од домашни Ракотворби; про-
изводство, обработка и продажба на тексти,лна кон-
фекција од домашни Ракотворби; леб, печиво, мле-
ко и млечни производи; зеленчук, овошје и пре-
работки; месо, живина, риба и месни производи; 
разни прехранбени продукти, алкохолни пијалаци 
и пр,оизводи за домашни потреби; кожа, гума и 
производи од кожа, гума, пластик,а и обувки; ме-
тална и електротехничка стока за потребите на до-
маќинствата; огрев, градежни санитарии, водовод-
ни и канализациони материјали; керамика, стакло 
и порцелан; канцелариски материјали за потребите 
на школите и школски прибор; тутун и други не-
прехр-анбен.и производи; земјоделски машини и 
алати, како и заштитни средства за земјо,делието; 
трговија со мешовити стоки за домашни потреби; 
други угостителски услуги; оправка и одржување 
на електрични апарати; изработка, поправка и про-
дажба на предмети од дрво; изработка и продажба 
на предмети од те,кстил и кожа; изработка на леб 
и печива. 

Задругата „Кооператива", село Мршевци, Скоп-
ско во правниот промет со трети лица истапува во 
свое име и за -своја сметка. 

За своите обврски со трети лица задругата од-
говара со сите св-о,и средства. 

За обврските на задругата емчат задругарите 
во износ од 15.000,00 динари, за секоја обврска по-
единечно. 

Лице овластено за застапување е инж. агр. Ра-
дулов иќ Никола, в. д. директор. Тој во правниот 
промет со трети лица неограничено ја застапува 
задругата и за нејзина сметка склучува договори. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 329/81. (132) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 490 од 25. V. 1981 'година, на регис-
тарска влошка бр. 2—1664—0—0—0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Моетажно-услужната задруга „Изомонтажа", ЦО 
и ограничено емство — Скопје, ул. „Романија" 

Задругата е основана со одлуката на задруга-
рите од 16. II. 1981 година и Самоуправната спо-
годба за здружување на трудот и средствата во 
Задругата од 18. II. 1981 година. 

Основачи на задругата се: Јовановски Божи-
дар, КВ-лимар, ул. „155" бр. 87 — Скопје; Алек-
совски Крсто, КВ-лимар, ул. „515" бр. 72 — Ско-
пје; Шулевски Љубомир, КВ-бравар, ул. „Јуриј 
Гагарин, бр. 55 — Скопје; Бошков Петко, КВ-Ли-
мар. ул. ,.Востаничка" бр. 17 — Скопје; Јовановски 
Среќко, KB-машинобравар', с. Ражанмчтжо, Скопско; 
Милчев Бранко, KB-машиќ бравар, ул. „Хо ши 
Мин" бр. - Скопје; Јакимовски БОРИС, КВ-ли-
мар, ул. „515" бр. 48 — Скопје; Младеновски Среќ-
ко, КВ-лимар, с. Јурумлери, Скопје; Трајковски 
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Александар, КВ-изолатер, ул. „Чаплина" бр. 17 — 
Скопје и Јовевски Тонче, машински техничар, се-
ло Јурумлери, Скопје. 

Основни дејности: изведување на сите видови 
изолации и монтажа на централно греење. 

Задругата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на задругата емчат и задругарите 
во висина на трикратниот износ од здружениот 
влог кој изнесува 3.000,00 динари и тоа за секоја 
обврска. 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Шулевски Љубомир, в. д. директор, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 409/81. (188) 

овластувања. Му престанува овластувањето на 
Митановски Јонче. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 119/81. (175) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 506 од 28. V. 1981 година на регис-
тарска влошка бр. 1—161—0—0—0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Гимназијата „Орце Николов" — 
Скопје, целосна одговорност, со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Јован Ша-
рац, директор, а се запишува новиот застапник 
Михајловска Елена, в. д. директор, со неограни-
чени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. ,506/81. (190) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 473 од 22. V. 1981 година, на регис -
тарска влошка бр. 2—1663—0—0—0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Монтажно-инсталатерската градежна задруга 
„Југоградба", ЦО и ограничено емство — Скопје, 
ул. „Орце Николов" бр. 105. 

Задругата е основана со Самоуправната спо-
годба од 18. IV. 1981 година. Основ-ачи таа задругата 
се: Кузманов Иван, л. к. бр. 477209 — СВР, Скопје; 
Стојановски ѓорѓи, л. к. бр. 1848 —- СВР — Скопје; 
Трајковски Трајан, л. к. бр. 174375 — СВР, Скопје; 
Димовски Драган, л. к. бр. 217896 — СВР, Скопје; 
Васиќ, Чедомир, л. к. бр. 163115 - СВР, Скопје; 
Јакимовски Борис, л. к. бр. 310379 —- СВР, Скопје; 
Тодоровски Петар, л. к. бр. 321050 - СВР, Скопје; 
Тодоровски Мирослав, л. к. бр. 262092 - СВР, Ско-
пје; Синановски Трајче, л. к. бр. 23618 — СВР, 
Скопје и Георгиевски Стојан, л. к. 2367202 - СВР, 
Скопје. 

Основни дејности: поставување и поправка на 
градежни инсталации; завршни и занаетчиски ра-
боти во градежништвото. 

Во правниот промет задругата истапува само-
стојно, во свое име и за своја сметка, а за обврс-
ките сторени во правниот промет со трети лица, од-
говара целосно со сите свои средства. 

За обврските на задругата ,сторени во прав-
ниот промет со трети лица емчат и задругарите 
во висина на трикратниот износ од здружениот 
влог чиј износ е 2.000,00 динари. 

Лице овластено за застапув,ање е Стој,ановски 
Горѓи, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 473/81. (187) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 483 од 21. V. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1—1045—0—0—0 ја' запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Мебело-столарска задруга „Бор" 
— Скопје, ул. „Маршал Тито" бб, Ѓорче Петров, со 
следните податоци: Се брише досегашниот застап-
ник на задругата Јовановиќ Божидар, директор, а 
се запишува како нов застапник Андонова, Лилја-
на, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 483/81. (176) 

Окружниот стопански суд во Битола со ре-
шението Фи.бр. 119 од 28. IV. 1981 година, на регис-
тар,ска влошка бр. 540—15 ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување на ООЗТ ЦОУ „Стив Наумов" — Битола,' 
во оостав на РО за основно образование и воспи-
тание „11 Октомври" -— Битола, со следните пода-
тоци: Име на лицето овластено за застапување: 
Ристевски Цветан, в. д. директор, со неограничени^ 

Окружниот стопански суд во ,Скопје со реше-
нието Фи. бр. 454 од 7. V. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1—1660—0—О—0 го запиша во 
судскиот регистар основањето на Комбинираната 
детска установа „7-ми септември", Р. О. Македон-
ски Брод. 

Установата е основана со решението, бр. 80 од 
15. VII. 1980 година. 

Основач е Собранието на општината Македон-
ски Брод. 

Основни дејности: 1302111 — дејност на. устано-
вите за дневен престој на деца. 

Работната организација во правниот промет со 
трети лица истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица РО одговара со ,сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Настевска 
Трајанка, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 454/81. (177) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 476 од 19. V. 1981 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1—284—0—0—0 ја запиша 
во судскиот регистар промената на лицето овлас-
тено за застапување на Основното училиште „Да-
ме Груев", ЦО — Скопје, ул. „Коста Абрашевиќ" 
бр. 3, со следните податоци: Се брише ч досегаш-
ниот застапник Љатиф Куртовиќ, а се запишува 
како нов застапник Фатмир Касапи, директор, со 
неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 476/81. (178) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 477 од 20. V. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 2—1581—0—0—0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на ,,,П,ламен" — монтажно-инстала-
терска задруга, со различна одговорност — Скопје, 
ул. „Вељко Влаховиќ", кула III, Градски ѕид бр. 
19, со следните, податоци: Се брише досегашниот 
застапник на задругата Јанковиќ Митар Богдан, а 
се запишува како нов застапник Петровски Борис 
Петар, директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 477/81. (179) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 367 од 27. IV. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 2—1657—О—0—О го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Занаетчиската услужна задруга „Електромон-
тажа" со Р. О. — Скопје, ул. „Наум Наумовски— 
Борче" бр. 43. 
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Задругата е основана со одлука на задругарите 
од 24. III. 1981 година и Самоуправната спогодба 
за здружување на трудот во задругата од 24. III. 
1981 година. 

Основачи на задругата се: Христов Божидар, 
Зиљамов Васил, Трајковски Санде, Мицев Стојан 
и Зиљамов Крсте. 

Основни дејности: електроника латерска во си-
те јачини; електромеханичарска работа за раз-' 
ладни уреди и термички апарати и акустични уре-
ди во домаќинствата. 

Задруг,ата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица, задругата одговара со сите свои сред-
ства. ,.За обврските на задругата емчат и задру-
гарите во висина на двократен износ од здруже-
ниот влог чија висина изнесува 2.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на задругата 
е Христов Божидар, в. д. директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 367/81. (180) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 450 од 14. V. 1981 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2—1661—О—0—О го запиша 
во судскиот регистар основањето и конституира-
њето на Занаетчиско-услужната задруга „Котлар", 
РО, Скопје, Олимписко село, вила 34—б. 

Задругата е основана со догов,ор од 3. IV. 1931 
година. 

Основачи на задругата се: Ристевски Зоран, 
Андоновски Богдан, Андоновски Василие, Карев 
Сергеј, Трајковски Стојан и Витковски Велко, си-
те од Скопје. 

Основни дејности: сервисирање на инсталации 
под централно греење, вентилација и климатиза-
ција, колари, мазутарии, пумпни станици, термо и 
хидро заштита, монтажа на инсталации под цен-
трално греење во станбени и индустриски објекти. 

Задругата во правниот промет истапува во 
свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. За обврските на задругата емчат и задру-
гарите во висина на двократен износ од здруже-
ниот влог кој изнесува 5.000,00 динари. 

Задругата ќе ја застапува Карев Сергеј, в. д. 
директор, со неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 450/81. (181) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 484 од 22. V. 1981 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1—408—0—0—0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Медицинскиот центар „Гевге-
лија", ЦО — Гевгелија, ул. „Слободан М и т р о в -
Данко" бр. 38, со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник Петков д-р Георги, а се за-
пишува како нов застапник д-р Борис Костаќев, 
претседател на колегијалниот работоводен орган, 
со овластување за застапување и потпишување на 
организацијата на здружениот труд во границите 
на законите и општите самоуправни акти на орга-
низацијата, односно неограничено. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 484/81. (185) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 508 од 1. VI.. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1—1665—0—0—0 го запиша во 
судскиот регистар основањето на работната орга-
низација Дом на култура „Јосип Броз Тито", РО 
- Куманово, ул. „Маршал Тито" бб — во осно-
вање. 

Домот е основан со решението бр. 02—30 од 
26. II. 1981 година на Општинската самоуправна 
интересна заедница на културата — Куманово. 

Основни дејности: културно-образовна дејност 
- 120331. 

Домот во правниот промет со трети лица ис-
тапува во свое име и за своја сметка, а за своите 
обврски одговара со сите свои средства. 

За обврските на домот одговара неограничено 
супсидијарно и основачот. 

Лице овластено за застапување е Ставре Ива-
новски, привремен работоводен орган, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 508/81. (186) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 21.5 од 6. V. 1981 година, на регис-
,тарска влошка бр. 1—1659—0—О—0 го запиша во 
судскиот регистар формирањето и конституирањето 
на Работната заедница за угостителство, со след-
ните податоци: Здружение на пензионерите и тру-
довите инвалиди. — Тетово, Работна заедница за 
вршење на угостителска дејност „Димо Гавровски 
- К а р а " - Тетово, ул. 121" бб — со целосна одго-
ворност. 

Работната заедница е формирана со одлуката 
бр. 24 од 31. XII. 1979 година. 

Основни дејности: 
—- идејно-политичко образование на младина-

та, развивање на културно-забавниот живот, офор-
мување и развивање на творечките способности 
на младите. 

iBo правниот промет со трети лица работната 
о,рганизација има неограничени овластувања и од-
говара со сите свои средства — целосна одговор-
ност. 

Организацијата ќе ја застапува Благој Читку-
шев, раководител, со неограничени овластувања. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собранието, на СИЗ на културата — 
Штип, бр. 0201—176 од 28. V. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд BIO ШТИП, ФИ. 
бр. 20/81. (132) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 1 од 7. I. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1—585^0—0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Самоуправната интересна заедница за комунална 
дејност и патишта, ЦО — Штип со следните пода-
тоци: 

Основни дејности: 
140225 - уредување на градежно земјиште; 
— одржување, реконструкција и поправка на 

улици, комунални инсталации, зеленило и локална 
патна мрежа. 

Во правниот промет со трети лица има нео-
граничени овластувања и одговара со сите свои 
средства, целосна одговорност. 

Заедницата ќе Ј а застапува Димко Трајчев, се-
кретар, без ограничување. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа 
на одлуката на Собранието на општината Штип, 
бр. 0201—4193 од 6. IX. 1980 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
1/81. (155) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи„ бр. 132 од 7. V. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1—6—0—0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на овластеното лице за 
застапување на РО Ученички дом „Браќа Мила-
диновци", ЦО — Штип со следните податоци: Пра-
вото на потпис на досегашниот директор на Уче-
ничкиот дом „Браќа Миладиновци" ЦО од Штип, 
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Атанасов Стојан, престанува, а за директор е име-
нуван Кралев Симеон, кој со неограничени овлас-
тувања ќе ја застапува работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 132/80. (154) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 298 од 23. IV. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1655-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Училиштето за основно музичко образование „Вла-
димир Арсовски", ЦО — Неготино. 

Училиштето е основано со решението на Соб-
ранието на општината Неготино бр. 01—940 од 15. 
X. 1979 година. 

Основни дејности: 120.113 —- основно посебно 
образование. 

Во правниот промет со трети лица училиш-
тето истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица учили.штето од.говара со сите свои 
средства. 

За обврските на училиштето основачот нема 
одговорност при неговото конституирање. 

Училиштето ќе го застапува Михај ловиќ Да-
ница, в. д. директор,, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 298/81. (158) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието ОРИ. бр. 379 од 27. IV. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1—1656—О—0—0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Договорната (организација на здружениот труд 
за водовод, централно греење, гасни простројќи и 
канализација „Гасовод", ЦО — Скопје, со след-
ните податоци: Договорната организација е осно-
вана со договор од 21. XII. 1980 година. Основачи 
на договорната организација се: Олтовски Никола, 
Јазагик Милорад, Козаров Стојан, Бајчевски Дра-
ган, Димовски Младен и ЈХахтов Бранко. 

Основни дејности: занаетчиски услуги (инста-
латерска за водовод, централно греење, гасни пос-
тројки и канализација). 

Основни дејности: 080121 — ресторан со ус-
лужување. 

Работната заедница во правниот промет со тре-
ти лица истапува во св,ое име и за своја сметка, 
а во рамките на овластувањата со Самоуправната 
спогодба за меѓусебните права и обврски. 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица Работната заедница одговара со си-
те свои средства. 

Лице -овластено за потпишување и застапува-
ње 'на Работната заедница е Божиновски Јошко, 
в. д. раководител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 215/81. (187) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 491 од 25. V. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 2—1378—0—0—0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на називота на фир-
мата на Занаетчиско-услужната задруга „Волт", 
ЦО и огр. емство, Скопје, ул. „Иво Лола Рибар" 
бб, со следните податоци: Се брише досегашниот 
назив на фирмата на Занаетчиско-'услужната задру-
га „Волт", ЦО и ограничено емство — Скопје, ул. 
„Иво Лола Рибар" бб, а се запишува новиот на-
зив на фирмата: Занаетчиско-услужна задруга 
„Кабловод", ЦО и ограничено емство — Скопје, ул. 
„Иво Лола Рибар" бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 491/81. (189) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 34 од 11. III. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1—591—0—О го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на работната ор-
ганизација Училишен центар за насочено образо-
вание, ЦО — Св. Николе, кој настанал со спо-
јување на Гимназијата „Кочо Рацин" — Св. Ни-
коле и Центарот за квалификувани земјоделски 
работници — Св. Николе. 

Основни дејности: 
—- ги остварува целите на средното насочено 

образование и воспитание, утврдено со закон; 
— обезбедува /стручни кадри за стопанството и 

општествените дејности; 
— ги оспособува учениците за здобивање по-

требни стручни знаења за вршење на работи од 
одделни занимања; 

— ги оспособува учениците и им дава потреб-
на претопрема за продолжување на образованието, 
специјализацијата и усовршувањето; 

— обезбедува на учениците образование, по 
пат на работа и учење, и на тој начин поврзување 
со здружениот труд. 

Споредни дејности: 
—- произведува земјоделски производи од опш-

тествениот имо,т што му е даден на управување; 
— врши продажба на своите земјоделски про-

изводи; 
— врши услуги на трети лица со своја ме-

ханизација; 
— во својата работилница врши поправка на 

својата механизација и на трети лица. 
Во правниот промет со трети лица има неогра-

ничени овластувања и одговара со сите свои сред-
ства — целосна1 одговорност. 

Организацијата ќе ја застапува Коцев Коста-
дин, в. д. директор, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 34/81. (150) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 144 од 10. VI. 1980 година, на регис-
тарска влошка бр. 1—170—0—0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на ов,ластеното лице за 
застапување на РО Народен театар „Антон Панов", 
ЦО —' Струмица со следните податоци: Правото на 
потпис на досегашниот в. д. директор на Народ-
ниот театар „Антон Панов", ЦО од Струмица, Го-
гов Стојан, престанува, а за индивидуален рабо-
товоден орган е именуван Новаков Лазо, кој со 
неограничени овластувања ќе ја застапува работ-
ната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
144/80. (191) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 20 од ,16. II. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1—590—0—0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
РО Дом на младите — Штип, ЦО, со следните по-
датоци: 

Договорната организација во правниот промет 
со трети лица истапува во свое име и за своја 
сметка. 

За обврските сторени ^о правниот промет со 
трети лица договорната организација одговара со 
сите свои средства. 

Лице овластено за застапување е Никола Ол-
товски, раководител, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
(159) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 398 од 22. IV. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 1—1188—4—О—0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Универзитетскиот центар за 
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математичко-технички науки, О. Сол. О., со ООЗТ 
— Скопје, ООЗТ Машински центар —Скопје, 
Карпош II бб, со следните податоци: Се брише до-
сегашниот застапник на ООЗТ проф. инж. Илија 
Черепналковски, декан, без ограничување, а се за-
пишува како нов застапник проф. д-р Драги До-
нев, декан, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 398/81. ' (160) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 330 од 21. IV. 1981 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1—601—0—0—0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Основното училиште „Даме 
Груев", ДО — село Шемшово, Тетово, со следните 
податоци: Се брише досегашниот застапник на 
училиштето Блажевски Среќко, в. д. директор, а 
се запишува како нов застапник Маневски Иван, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 398/81. (160) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието ери. бр. 291 од 21. IV. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 2—1654—0—0—0 го запиша во 
судскиот регистар основањето и конституирањето 
на Земјоделската задруга „Долни Полог", РО — 
Тетово, ул. „Тодор Ципоски—Мерџан" бр. 48. 

Задругата е основана со самоуправната спо-
годба за здружување од 22. V I 1 9 3 0 година. 

Основачи на задругата се: Бајрами Бујар, Дим-
че Димитриевски, Јашари Иснав, Ганију Ибра-
хим, с. Мала Речица; Берзат Шабани, с. Селце; 
Нуредин Бајрами, с. Лавце; Незири Алиша, ул. 
„Иво Рибар-Лола" бр. 38; Адил Емини, с. Лавце; 
Емин Адили, с. Лавце; Зулфи Бајрами, ул. „Борче 
Кочоски" бр. 8; Јошко Божиноски, ул. „Гоце Дел-
чев" бр. 102; Незири Абдулсамит, ул. „Штипска" 
бр. 72; Раиф Асани, ул. „Новоселска" бр. 68; Иса 
Незири, ул ,,,Иво Рибар Лола" бр. 40; Мурсел Са-
ли, с. Речица;' Мурсел Неџат, с. Речица; Мурсел 
Зариф, с. Речица; Максути Сеадин, с. Радиовце: 
Абази Мустафа, с. Радиовце; Мурсели Абас, с. 
Речица; Рамани Исникенан; ул. „Караорман" бр. 
20; Стојан Манојлоски; ул. „Иво Рибар Лола" бр. 
65; Шабани Кемал, и Шафит Алида. 

Основни дејности: поправка на земјоделски 
машини. 

Задругата во правниот промет со трети лица 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на задругата сторени во прав-
ниот промет со трети лица одговараат и задру-
гарите, односно здружените земј-оделци, ограниче-
но со,лидарно, до износот од 30.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на задругата 
е Јошко Божиновски, в. д. директор, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 291/81. (162) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 126 од 13. IV. 1981 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-68-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на лицето овластено 
за застапување на Центарот за професионална ре-
хабилитација на инвалидизирани лица „Македо-

нија", ЦО — Скопје, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Атанас Коста Си-
моновски, директор, без ограничување, а се запи-
шува како нов застапник Горѓи Тануровски, в. д. 
директор ,без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 126/81. ' (166) 
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