
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 24 мај 1972 
С к о п ј е 

Број 16 Год. XXVIII 

Претплатата за 1972 година изне-
сува 120 динари. Овој број чини 
4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

157. 
Врз основа на член 3 од Законот за измену-

вање на Законот за воведување на републички да-
нок на промет на стоки на мало („Службен весник 
на СРЖ", бр. 11/72), Законодавно-правната комиси-
ја на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на својата 42 седница одржана -на 21 
април 1972 година, го утврди долу наведениот пре-
чистен /текст на Законот за воведување на репуб-
лички данок на промет на стоки на мало. 

Пречистениот текст на Законот за воведување 
на републички данок на промет на стоки на мало 
— ги опфаќа Законот за воведување републички 
додатен данок на промет на стоки на мало („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 37/66), Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за воведување ре-
публички додатен данок на промет на стоки на ма-
ло („Службен весник на СРМ", бр. 3/68), Законот 
за изменување и дополнување на Законот за вове-
дување републички додатен данок на промет на 
стоки на мало („Службен весник на СРЖ", бр. 
26/68), Законот за изменување на Законот за вове-
дување републички додатен данок на промет на 
стоки на мало („Службен весник на СРМ", бр. 
45/68), Законот за изменување и дополнување на 
Законот за воведување републички данок на про-
мет на стоки на мало („Службен весник на СРМ", 
бр. 17/69), Законот за изменување и дополнување 
на Законот за воведување републички данок на 
промет на стоки на мало („Службен весник на 
СРМ", бр. 8/70), Законот за изменување на Законот 
за воведување на републички данок на промет на 
стоки на мало („Службен весник на СРМ", бр. 
32/70) и Законот за изменување на Законот за во-
ведување на републички данок на промет на стоки 
на мало („Службен весник на СРМ", бр. 11/72), во 
кои е означено времето на влегувањето во сила на 
тие закони, односно денот на почетокот на нивното 
применување. 

Бр. 03-1179/1 
21 април 1С72 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК 

НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 
(Пречистен текст) 

Член 1 
Се воведува републички данок на промет на 

стоки на мало. 
Републичкиот данок на промет на стоки на 

мало ќе се пресметува по стапка од 3,5%. По иста-
та стапка ќе се пресметува и републички данок на 
промет на стоки на мало на моторните возила што 
ги увезат граѓаните и граѓанско-правните лица. 

По исклучок од претходниот став републичкиот 
данок на промет на алкохолните пијалоци ќе се 
пресметува по единица на мерка во фиксни износи. 

Динари 
а) Пиво (од литар) — — — — — 0,25 
б) Вештачки ракии (од литар) 

— јачина до 25 вол. % алкохол 0,50 
— јачина над 25 вол. % алкохол 1,00 

в) Специјални вина (десертни ликер-
ски и ароматизирани) и десертни 
пијалоци кога набавната цена по 
1 литар изнесува: 
— до 7,00 динари — — — — 0,40 
— над 7,00 до 10,00 динари — — 0,50 
— над 10,00 динари — — — — 1,00 

г) Ликери и жестоки алкохолни пи-
јалоци, кога набавната цена по 
еден литар изнесува: 
— до 12,00 динари — — — — 1,00 
— над 12,00 до 17,00 динари — — 2,00 
— над 17,00 динари — — — — 4,00 

д) Природни ракии: 
— јачина до 40° — —. — — — 0,20 
— јачина над 40° — — — — 0,30 

ѓ) Природно вино — — — — — ОДО 

Член 2 
Републичкиот данок на промет на стоки на ма-

ло не се плаќа на прометот на трактори со јачина 
до 35 КС и приклучни орадија за тие трактори, 
како и на другите земјоделски машини со јачина 
до 35 КС и орадија што се означени во групите: 
421, 422, 423, 424 и 426 од Номенклатурата на ос-
новните средства. 

Член 3 
Приходите што ќе се остварат од републичкиот 

данок на промет на стоки на мало се отстапуваат: 
— на Републичката заедница за образование и 

воспитување во износ од 38%; 
— на посебна сметка на Републиката за несто-

пански инвестиции, во износ од 62%. 

158. 
Врз основа на член 52 од Законот за здравство-

то („Службен весник на СРМ", бр. 20/70), Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 
април 1972 година, и на седницата на Социјално-
здравствениот собор, одржана на 26 април 1972 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ 

НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА КОСТНО-
ЗГЈЈОБНА ТУБЕРКУЛОЗА — ОХРИД 

I 
Се дава согласност на Статутот на Специјал-

ната болница за костно-зглобна туберкулоза — Ох-
рид, што го донесе Советот на Работната заедница 
на Специјалната болница на својата седница одр-
жана на 9. X. 1971 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1178 Претседател 
28 април 1972 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 
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159. 
Врз основа на член бб од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ", бр. 16/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одржана 
на 27 април 1972 година, и на седницата на Соци-
јално-здравствениот собор, одржана на 26 април 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ 

НА ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА 
— БИТОЛА 

I 

Се дава согласност на Статутот на Домот за 
доенчиња и мали деца — Битола, што го донесе 
Работната заедница на Домот на седницата одржа-
на на 21. II. 1972 година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1177 
28 април 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

160. 
Врз основа на член 28, став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРЖ", 
бр. 17/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 27 април 1972 година, и на седницата 
на Соборот на општините, одржана на 27 април 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО И ЗАМЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

I. Се именува Даме Несторовски, за заменик 
на републичкиот • секретар за економски односи со 
странство. 

II. Се именува Петар Џундев, за заменик на 
републичкиот секретар за здравство и социјална 
политика. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1197 
28 април 1972 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, е. р. 

161. 
Врз основа на член 1, став 2 од Законот за из-

мени и дополнувања на Законот за републичката 
управа („Службен весник на СРМ", бр. 16/69), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одржа-
на на 27 април 1972 година, и на седницата на Со-
борот на општините, одржана на 27 април 1972 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА 
ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА 

I. Се разрешува Анте Поповски, од претседател 
на Републичката комисија за верски прашања. 

И. Се избира Иван Гиновски, за претседател на 
Републичката верска комисија. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1199 
28 април 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

162. 
Брз основа на член 10, став 1 од Законот за 

здравството („Службен весник на СРМ", бр. 20/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одржа-
на на 27 април 1972 година, и на седницата на Со-
цијално-здравствениот собор, одржана на 26 април 
1972 година, донесе 

О Д Л У К А * 
ЗА ПРОГРАМА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 1972 ГОДИНА 

I 

За унапредување на здравствената состојба на 
граѓаните и за укажување на успешна здравствена 
заштита, со оваа одлука се утврдува Програма за 
здравствената заштита на населението на Соција-
листичка Република Македонија за 1972 година. 

И 
Основни демографски карактеристики 

Показателите за природното движење на насе-
лението во СР Македонија ги имаат сите белези 
карактеристични за подрачја во развој кои оства-
руваат релативно брз економски и општествен раз-
виток. 

Стапката на наталитетот во СР Македонија во 
1966 година изнесуваше 27,1°/оо, а во 1970 година 
23,2%о или за пет години е опадната за 3,9%о. Стап-
ката на морталитетот во 1966 година изнесуваше 
8,1%о, а во 1970 година 7,6%о. Стапката на природ-
ниот прираст на населението е со нешто послабо 
темпо на опаѓање. Во 1966 година беше 19,1%о, а 
во 1970 година 15,6%о, така што бројот на населе-
нието во нашата Република за последните пет го-
дини постојано расте по 29.000 лица просечно го-
дишно. Изминатиот петгодишен период се карак-
теризира со извонредно висока стапка на смртноста 
на доенчињата која во 1966 година изнесуваше 
98,7°/оо, а во 1970 година 87,9%о, така што повеќе од 
една третана од сите умрени отпаѓа на доенчињата. 

Како причина на смртта во 1960 година првите 
места ги заземаа заболувањата на: раното детство, 
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органите за варење, органите за дишење, заразните 
и паразитарните заболувања, неоплазмите, кардио-
васкуларните заболувања, туберкулозата, додека во 
1970 година знатно е изменет редоследот на причи-
ните на смртта, така што на прво место доаѓаат 
кардиоваокуларните заболувања, заболувањата на 
органите за дишење, неоплазмите, заболувањата на 
нервниот систем, психози и психонеурози, зараз-
ните и паразитарните заболувања, повредите, забо-
лувањата на раното детство, туберкулозата итн. 

Населението во СР Македонија покажува и од-
редени промени во возрасната структура, кои се 
изразуваат во постепено смалување бројот на ли-
цата од детска возраст и во релативно зголемува-
ње на работоспособното население, како и зголе-
мување на возрасната група над 65-годишна воз-
раст. 

При анализирањето на здравствената состојба 
на населението треба да се имаат предвид и дру-
гите карактеристики на населението како што се: 
бројот на населението, неговата распореденост на 
квадратен километар, бројот на населените места, 
бројот на семејствата, бројот на членовите на се-
мејството, соодносот на градското и селското насе-
ление, националниот состав, писменоста, комуни-
кациските врски село—град, занимањата на насе-
лението, здравствената просветеност и др. 

Здравствена состојба на населението 

За прикажување на здравствената состојба на 
населението во СР Македонија се користени пода-
тоците од поставените конечни дијагнози во амбу-
лантно-поликлиничките здравствени работни орга-
низации. Структурата на најчестите заболувања ди-
јагностицира™ во специјалистичките и општите ор-
динации во последните години не покажуваат осет-
ни промени, така што во 1970 година како најчести 
се јавуваат заболувања: на органите за дишење, на 
органите за варење, срцето и крвните садови итн. 

Треба да се одбележи дека регистрираните по-
вреди при работа и надвор од работата од година 
во година се во покачување и заземаат едно од 
првите десет места во структурата на морбидите-
тот во 1970 кадила. 

Од податоците на амбулантно-поликлиничките 
здравствени работни организации, т. е. општите и 
специ јалистичките ординации може да се конста-
тира дека бројот на заболените од кардиоваскулар-
ните заболувања е во постојано покачување. Овие 
заболувања се наметнуваат како проблем, особено 
ургентното решавање на одделни случаи како што 
се инфарктом исхемијата на срцето и др. 

Малигните неоллазми во структурата на мор-
бидитетот и морталитетот заземаат се повадио ме-
сто поради постојаното зголемување на бројот на 
заболените и умрените од овие заболувања. 

Зголемениот број на неуропсихијатриските за-
болувања во последните години, регистрирани во 
општите и специ јал питичките ординации, е резул-
тат, пред се, на брзото темпо на животот, индустри-
ја лизаци јата, урбанизаци ј ата, миграционите дви-
жења на населението кои водат до изменети усло-
ви на животот и работата со недоволно прилагоду-
вање кон нив. 

Заразните заболувања се во постојано опаѓање, 
но поради релативно лошите хигиенско-епидемио-
лошки услови на живеење, се уште заземаат едно 
од првите десет места во структурата на заболу-
вањата. 

Во последните години во нашата Република од 
сите форми на туберкулоза најмногу е застапена 
белодробната, а многу помалку костно-зглобната и 
другите форми на ова заболување. Карактеристич-
но е дека бројот на заболените и новозабодените 
има тенденција на постојано опаѓање. 

Гинеколошките заболувања кај жените во по-
следните години не покажуваат битни промени во 
својата структура. 

Како најчести заболувања регистрирани во ор-
д и н а ц и ј е за жени се: неправилностите на мен-
стру аци јата, воспалени јата на женските полови ор-

гани, стерилноста, заболувањата на мочниот меур 
и др., кои најчесто се должат на се поголемиот 
број на абортуси.. 

Во структурата на заболувањата на доенчињата 
и малите деца, утврдени во о р д и н а ц и ј е на соод-
ветната дејност, во последните пет години се забе-
лежуваат мали незначајни промени. 

Позначајни промени во структурата на морби-
дитетот ка ј учениците во последните години не се 
забележуваат, освен во 1970 година кога заразните 
и паразитарните заболувања покажуваат извесно 
покачување и повредите кои во истата година се 
во намалување, за разлика од другите години кога 
заземале едно од повисоките места во структурата 
на морбидитетот ка ј школските деца. 

Здравствената состојба на работниците има 
свои специфични проблеми. Меѓу причините за 
инвалидитетот, односно трајната работна неспособ-
ност најчесто се среќаваат повредите на работа, ту-
беркулозата и други заболувања, меѓу кои профе-
сионалните заболувања и оштетувања. 

Заболувањата на устата и забите, забновилич-
ните аномалии, парадентопатиите, а особено карие-
сот во последните години се во осетно покачување 
и со својата масовна застапеност и к о м п л и к а ц и ј е 
што ги предизвикуваат, влијаат врз здравствената 
состојба на населението и ја намалуваат неговата 
работоспособност и продуктивност со што му при-
чинуваат големи материјални загуби на опште-
ството. 

Неповолната хигиенско-епидемиолошка состој-
ба на средината во која живее и работи население-
то од нашата Република, поради се уште нереше-
ните хигиенско-санитарни проблеми, овозможува и 
влијае за појавувањето и ширењето во епидемична' 
форма на одделни акутни заразни заболувања, осо-
бено средните и оние за кои не постојат специ-
фични заштитни мерки. 

Организација на здравствената дејност 

Според природата на дејноста што ја вршат и 
видовите на здравствената заштита што претежно 
ја укажуваат во обезбедувањето на здравствената 
заштита на населението во нашата Република уче-
ствуваат следните здравствени работни организа-
ции: здравствените домови, болниците, медицин-
ските центри, заводите за здравствена заштита, 
специјалните заводи и институти, аптеките и при-
родните лекувалишта. 

Здравствената заштита на населението ја вр-
шат здравствените работни организации, преку ор-
д и н а ц и ј е за општа медицина, медицината на тру-
дот, специјалистичките ординации, диспанзерите за 
деца, жени, ученици, АТ диспанзер^ кожно-вене-
ричните и др., кои во својата дејност применуваат 
активен превентивен метод на работа, а исто така 
учествуваат и во решавањето на другите здрав-
ствени проблеми на своето подрачје. 

Посебен проблем во дејноста на здравствените 
работни организации претставува здравствената за-
штита на селското население која се обезбедува 
преку здравствените пунктови на село. Во околу 
1.600 селски населени места живее половина од 
населението од нашата Република (51%), а само во 
85 села има здравствени пунктови со 90 лекари од 
општа медицина, додека во 143 селски населени ме-
ста има здравствени пунктови без лекар, кои по-
времено ги посетуваат лекари од општа практика. 
Меѓутоа, положбата е уште полоша во однос на 
обезбедувањето на социјалистичката медицинска 
помош. 

Стационари© болничките здравствени* работни 
организации и организациони единици обезбедуваат 
^диференцирана здравствена заштита. Во нив, по-
крај негата и лекувањето, на болните им се обезбе-
дуваат и сите други потребни услуги за време на 
нивното лекување. 

Во повеќето здравствени работни организации 
се уште недоволно се развиени организационите 
единици од областа на превентивната медицина, а 
до колку постојат такви, не располагаат со ооодвет-
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на лабораториска и друга опрема и високо специ-
јализиран кадар за вршење на својата превентивна 
дејност. 

л о здравствените работни организации (меди-
цински центри и здравствени домови) постои орга-
низирана патронажна служба, но поради нејзи-
ната слаба опременост и недостиг на стручни кад-
ри, дејноста што ја врши се уште не ги задоволува 
современите медицински барања. 

Во повеќето медицински центри и здравствени 
домови не постои одделно организирана дејност за 
домашно лекување на болните и покрај тоа што 
добро се познати нејзините предности. 

Во составот на медицинските центри и здрав-
ствените домови се наоѓа и службата за итна меди-
цинска помош која во некои од наведените здрав-
ствени работни организации ја врши и дејноста за 
домашни посети. Оваа дејност, главно, ја вршат ле-
карите од општа практика. 

Забоздравствената заштита претставува соста-
вен дел на основната здравствена заштита и се 
обезбедува преку организационите единици и орди-
н а ц и ј е за забоздравство во состав на здравствени-
те работни организации. Забоздравствените орди-
нации се лоцирани најчесто во градовите. Во сел-
ските населени места во 1970 година постоеја само 
48 забни ординации во кои работеа 6 стоматолози 
и 40 забари. 

Во добар дел на забоздравствените ординации, 
како во градовите така и на село, не работи висо-
костручен кадар — стоматолози, така што нивниот 
превентивен метод на работа е сведен на минимум. 

Проблемот на крводарителството во нашата Ре-
публика станува се поактуелен поради намалува-
њето на бројот на дарителите на крв, а со тоа е 
намалено и отежнато собирањето на потребните 
количества на крв. Недостигот на потребните коли-
чества на крв особено се чувствува во поголемите 
здравствени работни организации, каде што доаѓаат 
на лекување потешки случаи на болни и каде што 
се вршат поголеми хируршки интервенции. 

Здравствените работни организации и органи-
зационите единици што ја вршат дејноста собира-
ње на крв, се недоволно обезбедени со високостру-
чен специјализиран кадар, па поради недостиг на 
таков кадар тој се заменува со лекари од други 
специјалност^ интернисти, хирурзи и др. 

Снабдувањето со лекови се врши преку мре-
жата на аптеките и нивните филијали, од кои еден 
дел работат како самостојни здравствени работни 
организации, а други се во состав на медицинските 
центри и здравствените домови. Просторните капа-
цитети и опремата во поголемиот дел на аптеките 
се недоволни, дотрај ани, а просториите неадекватни, 
нефункционален, туку само адаптирани за аптеки. 
Мал е бројот на аптеките кои се сместени во ново-
изградени наменски простории. Бројот на фарма-
цеутите запослени во аптеките во последните го-
дини покажува сосем мал пораст што значи дека 
приливот на млади кадри е минимален и незадово-
лителен. 

III 

Приоритетни здравствени проблеми 

Врз основа на досегашните анализи и согле-
дувања на здравствената состојба на населението, 
хигиенско-епидемиолошката состојба во Републи-
ката, организацијата на здравствените работни ор-
ганизации и нивните дејности, демографските ка-
рактеристики на населението и динамиката на еко-
номските можности на општествено-политичките 
заедници, како преоритетни здравствени проблеми 
во нашата Република во текот на 1972 година се 
следните: 

1. заболувањата и високата смртност на доен-
чињ^та и малите деца; 

2. акутните заразни заболувања; 
3. неповолната хигиенско-епидемиолошката со-

стојба на средината во која живее и работи насе-
лението; 

4. ниското ниво на здравствената просветеност 
и култура на населението; 

5. професионални заболувања, оштетувања и 
повреди при работа и надвор од работата; 

6. заболувањата на малигни неоплазми; 
7. заболувањата од туберкулоза и 
8. крводарителството. 

1. Заболувањата и високата смртност 
на доенчињата и малите деца 

Проблемот на здравствената заштита на мајки-
те, доенчињата и малите деца во нашата Република 
останува како приоритетен и во текот на оваа го-
дина и се дотогаш додека смртноста на доенчињата 
не се намали под 30%о. 

За решавање на вака важниот приоритетен 
здравствен проблем, покрај другите мерки што ги 
преземаат општествено-политичките заедници и 
здравствените работни организации, и во 1972 го-
дина ќе продолжи спроведувањето на Акционата 
програма за намалување на високата смртност на 
доенчињата и малите деца во СРЖ во 1972 година. 

2. Акутни заразни заболувања 

Во последните години заразните заболувања се 
намалени, а некои од нив се ерадицирани, но се 
уште останува приоритетен проблем поради тоа 
што претставуваат потенцијална опасност, особено 
цревните заразни заболувања, кои ка ј нас во од-
редени подрачја имаат ендемичен карактер, да из-
бувнат во помали или поголеми епидемии. 

Пред здравството во нашата Република како 
проблем се јавува опасноста од внесување на некои 
карантински и тропски болести од земјите на Ази-
ја и Африка. 

За намалување и искоренување на некои за-
разни заболувања, со доследно спроведување на 
мерките и дејностите предвидени во Акционата 
програма за подобрување на санитарно-хигиенска-
та и епидемиолошката состојба во СРЖ за 1972 го-
дина, како и мерките предвидени со законските 
прописи за спречување и сузбивање на заразните 
заболувања, ќе се постигнат одредени цели. 

3. Неповолна хигиенско-епидемиолошка состојба 
на средината во која живее и работи населението 

Неповолната хигиенско-еиидемиолошка состојба 
на средината во која живее и работи населението 
во нашата Република се одржува поради се уште 
нерешениот голем број на хигиенско-санитарни 
проблеми во повеќе градови и селски населени ме-
ста, познати и непознати клицоносители, ниската 
здравствена култура и просветеност на голем број 
од населението, слабо развиените во некои општи-
ни дури и не постојат такви хигиенско-епидемио-
лошки и санитарно-инспекциски дејности, поради 
немање на соодветен специјализиран кадар, лабо-
раториска и друга опрема. 

За подобрување на ваквата состојба, поради ак-
туелноста и важноста на овој проблем и поради не-
говото видно негативно влијание врз здравствената 
состојба на населението, во 1972 година ќе продол-
ж и спроведувањето на Акционата програма за ре-
шавање — подобрување на хигиенско-епидемио-
лошката состојба во која се конкретизирани сите 
мерки по вид, обем и начин на извршување, а во 
чие извршување ќе учествуваат: Републичкиот за-
вод за здравствена заштита —• Скопје, хигиенско-
епидемиолошкиот одред при Скопската воена област, 
санитарно-инспекциските служби, хигиено-епи-
демиолошките одделенија и другите дејности во 
медицинските центри и здравствените домови, како 
и другите заинтересирани органи и организации и 
општествено-политичката заедница. 

4. Ниско ниво на здравствената просветеност 
и култура на населението 

Здравственото просветување е обврска на сите 
здравствени работни организации и здравствени 
работници и е составен дел на здравствената за-
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штита, а со оглед на ниското ниво на општата и 
здравствената култура особено на женското насе-
ление, претставува приоритети проблем па како 
таков треба да се планира од сите здравствени ра-
ботни организации. 

За зачувување на здравјето и спречување на 
заболувањата, потребно е населението да се здобие 
со извесен квантум на знаења од одделни области 
на медицината. 

Дејноста на здравствените работни организации 
во областа на здравственото просветување треба 
да се одвива преку соодветните видови и обем на 
мерки, кои треба да се насочат кон изнесените 
приоритетни здравствени проблеми во општините 
и Републиката, а во нивното спроведување ќе уче-
ствуваат: Републичкиот завод за здравствена за-
штита — Скопје, Заводот за здравствена заштита 
на мајки и деца, општествено-политичките заедни-
ци, здравствените работни организации, Црвениот 
крст, училиштата и други органи и организации 
заинтересирани за оваа дејност. 

5. Професионални заболувања, оштетувања 
и повреди при работа и надвор од работата 

Динамиката на развитокот на индустријата и 
другите производни капацитети во Републиката, со 
зголемено ангажирање на нови работници, како и 
механизацијата и употребата на хемиски средства 
во земјоделското производство од една, нерешените 
хигиенско-санитарни и микро-климатски услови во 

•добар дел од работните организации од друга стра-
на, овозможуваат почесто јавување на професио-
налните заболувања, оштетувања и повреди при 
работа. 

Проширувањето на мрежата на организацио-
ните единици за медицина на трудот (65 во 1970 го-
дина) и зголемениот број на високо-специјализи-
раниот кадар вработен во нив (16 специјалисти во 
1970 година), даваат можност за навремено откри-
вање спречување и лекување на овие заболувања 
и обезбедување на поквалитетна и поефикасна 
здравствена заштита на оваа категорија на насе-
ление. 

За комплексно решавање на здравствената за-
штита на работниците ќе треба да се пристапи кон 
формирање на специјализирани организациони еди-
ници со соодветен високостручен и друг кадар, кои 
во својата дејност ќе го применуваат активниот 
превентивен метод на работа, со примена на сите 
општи и специфични мерки предвидени со закон-
ските прописи за здравствена заштита на работ-
ниците и на одделни работни места. 

Во спроведувањето на мерките ќе учествуваат: 
Републичкиот завод за здравствена заштита — 
Скопје, дејностите за медицина на трудот во меди-
цинските центри и здравствените домови, здрав-
ствените и други работни организации заинтереси-
рани за здравствената заштита на работниците, ка-
ко и општествено-политичките заедници. 

6. Заболувања од малигни неоплазми 

Во патол оги јата на нашето население ма лиг-
ните неоплазми во последните неколку години по-
кажуваат постојана тенденција на покачување и 
заземаат видно место во структурата на мортали-
тетот и се во корелација со индустрискиот разви-
ток на нашата Република. 

Сегашната 'организација на онколошката деј-
ност и непостоењето на онколошки диспанзери што 
би се занимавале со детекција на ма лигните нео-
плазми, не дава насекаде можност за рано откри-
вање на ма лигните неоплазми, нивното континуи-
рано следење и преземање на соодветни мерки, би-
дејќи интервалот меѓу почетокот на заболувањето, 
поставувањето на дијагнозата и почетокот на ле-
кувањето мора да биде што пократок оти само та-
ка медицината може да гарантира оздравување, па 
и потполно ^лекување . На оваа проблематика са-
мо мал број на здравствени работни организации 
делумно работат. 

Пријавувањето на малигните .неоплазми не се 
спроведува редовно и поради тоа регистрацијата 
на овие заболувања е некомплетна. 

^Мерките за борба против малишите неоплазми 
што ќе ги спроведуваат Институтот за радиологија и 
онкологија и другите клиники при Жедицинскиот 
факултет, Републичкиот завод за здравствена за-
штита, другите здравствени работни организации, 
општествено-политичките заедници и другите заин-
тересирани органи и организации се следните: си-
стематски здравствени прегледи на загрозени гру-
пи од населението, за рано откривање, интензивна 
соодветна терапија и рехабилитација, насочени на-
пори за отстранување и намалување бројот на кан-
церогените фактори во надворешната и работната 
средина, подобрување на организацијата и дејноста 
за регистрација и пријавување на малигните нео-
плазми, стручно усовршување на лекарите од оп-
шта медицина, нивно оспособување за рано откри-
вање и дијагностика на малигните неоплазми, како 
итна приоритетна мерка отворање на онколошки 
диспанзери во поголемите медицински центри. 

7. Заболувања од туберкулоза 

При анализирањето на заболувањата од тубер-
кулоза во нашата Република може да се констати-
ра дека е таа распространета ка ј возрасната група 
(20—59 години) која претставува повеќе од 61% од 
сите туберкулозно-болни, што значи дека најмногу 
е проширена меѓу активното т. е. продуктивното на-
селение. 

Поради долготрајното лекување, отсутноста од 
работа и инвалидноста, кои причинуваат големи 
материјални и економски загуби, туберкулозата се 
уште претставува приоритетен социјално-медицин-
ски проблем. 

Жерките што треба да се преземат за рано от-
кривање, спречување и сузбивање на туберкулоза-
та се следните: систематски и флуорографски пре-
гледи, контрола и следење на лицата што биле во 
контакт, тестирање, вакцинирање и ревакцинира-
ње, задолжителна хоспитализација и изолација на 
болните од активна туберкулоза, патронажни по-
сети, здравствено просветување и др. 

Во спроведувањето на мерките ќе учествуваат: 
Институтот за туберкулоза на СР Македонија, спе-
цијалните болници, АТ диспанзерите и другите деј-
ности во медицинските центри и здравствените до-
мови, како и општествено-политичките заедници, 
органи и организации заинтересирани за решавање 
на заболувањата од туберкулоза. 

8. Крводарителство 

Зголемениот број на^ повредите при работа, над-
вор од работата, сообраќајните несреќи и други по-
вреди во последните години се во видно покачу-
вање со истовремено намалување бројот на добро-
волните дарители на крв, што доведува до се по-
голем расчекор меѓу потребите и можностите за за-
доволување на потребните количества крв и крвни 
деривати. 

Во текот на 1972 година потребите ќе бидат уш-
те поизразени особено во поголемите здравствени 
работни организации, бидејќи речиси и не посто-
јат резерви од крв и крвни деривати за секојднев-
ните и вонредните потреби. 

Треба да се нагласи дека организационите еди-
ници за трансфузиологија во здравствените работ-
ни организации не се современо опремени со соод-
ветна лабораториска и друга опрема, во нив нема 
доволен број на високоспецијализиран и друг ка-
дар од областа на трансфузиологијата. 

За извршување на мерките, за подобрување на 
крводарителството и обезбедување на потребните и 
резервни количества на крв и крвни деривати и за 
вонредни прилики во сите општини треба да се 
обезбеди доволен број на дарители на *крв, совре-
мено опремување на организационите единици за 
трансфузиологија, оспособување и специјализирање 
на лекарскиот и средномедицинскиот кадар за ра-
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бота во оваа дејност, општествеио-политичките за-
едници во соработка со здравствените работни ор-
ганизации и други заинтересирани да изработат го-
дишни програми за собирање на крв и обезбедува-
ње на крвни деривати, со кое плански би се снаб-
дувале и обезбедувале резерви, потребни на здрав-
ствените работни организации. 

Во спроведувањето на мерките ќе учествуваат: 
Институтот за трансфузиологија и хематологија на 
СР Македонија, медицинските центри и здравстве-
ните домови со соодветните и други дејности, оп-
штествено-политичките заедници, Црвениот крст и 
други заинтересирани органи и организации. 

IV 

Цели кан треба да се постигнат со решавањето 
на приоритетните проблеми 

Со извршувањето на Програмата за здравстве-
на заштита на населението треба да се постигнат 
следните цели: 

— зачувување на здравјето и подобрување на 
здравствената состојба на населението; 

— намалување на заболувањата и умирањата 
на доенчињата и другото население; 

— спречување и сузбивање на акутните зараз-
ни заболувања; 

— подобрување на хигиенско-еанитарните при-
лики во кои живее и работи населението; 

— подобрување на здравствената состојба на 
работниците, натамошно намалување на привреме-
ното отсуствување од работа поради болест или 
повреди; 

— обезбедување на специфична и поефикасна 
здравствена заштита на работниците, посебно на 
оние работни места каде што постои можност за 
професионални заболувања и оштетувања ; 

— доближување на здравствената дејност до 
селското население, земјоделските осигуреници, а 
со тоа обезбедување на поефикасна и поцелосна 
здравствена заштита на оваа категорија на насе-
ление; 

— рано откривање и рано лекување на малиг-
ните заболувања, кардиоваскуларните заболувања, 
артериосклерозата, ревматичните заболувања, ше-
ќерната болест, душевните заболувања и др., 

— спречување и сузбивање на туберкулозата; 
— обезбедување на поефикасна и специфична 

здравствена заштита на населението над 60-годиш-
на возраст, чиј број од' година во година е се пого-
лем и за чија здравствена заштита се бара посеб-
но ангажирање на здравствените работни органи-
зации; 

подигање на нивото на здравствената про-
светеност и култура на населението; 

— подобрување на организацијата на здравстве-
ните работни организации и нивната дејност. 

V 
Финансирање на здравствената заштита 

во 1972 година 
Програмата за здравствена заштита на населе-

нието во 1972 година, со програмите на заедниците 
на здравственото осигурување на работниците и 
земјоделците и програмите на општествено-поли-
тичките заедници (општински програми), обезбеду-
ваат и извршување на задачите во врска со здрав-
ствената заштита на населението и со нив е утвр-
ден обемот на здравствената заштита во сообраз-
ност со средствата што се обезбедуваат за оваа 
намена. И во оваа година, основни извори од кои 
ќе се финансира здравствената заштита се: 
фондот за здравствено осигурување на работниците; 
фондот за здравствено осигурување на земјодел-
ците; од извршените услуги на осигуреници од 
други републики; од буџетите на општествено-по-
литичките заедници; од работните организации; од 
граѓаните и* приходи од други извори. 

Со оглед на тоа дека и во 1972 година, според 
Резолуцијата за основите на општествено-економ-
ската политика во 1972 година, се предвидува зго-

лемување нд општествениот производ во рамките 
на Републиката за околу 8—9% а во исто време 
номиналниот пораст на приходите на буџетите на 
интересните заедници и другите општествени фон-
дови од 14%, за потребите на здравствената заш-
тита во 1972 година се предвидува и адекватно 
зголемување на средствата од кои ќе се финанси-
ра Програмата за здравствена заштита на населе-
нието. Се смета дека за извршување на предвиде-
ните задачи на здравствените работни организации, 
како извршители на активноста на оваа програма, 
ќе бидат потребни средства во износ од претходна-
та година, зголемени за 14%. 

Средствата што се предвидуваат за финанси-
рање на Програмата за здравствена заштита на на-
селението за 1972 година се пресметани врз основа 
на постојните елементи за финансирање и обезбе-
дување на здравствената заштита на населението. 

Предвидената здравствена заштита на населе-
нието на СРМ во 1972 година по обем, главно, ќе 
се движи во рамките на остварената здравствена 
заштита во 1971 година. 

Зголемените трошоци за здравствена заштина 
на населението во 1972 година се резултат на пред-
виденото движење на трошоците на животот и це-
ните во однос на претходната година. 

Бр. 03-1204 
28 април 1972 година 

Скопје 
Претседател. 

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

163. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ", 
бр. 17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

И ОРГАНИЗАЦИЈА 

I. За потсекретар во Републичкиот секретари-
јат за законодавство и организација се именува 
Владислав Мишев, претседател на Окружниот сто-
пански суд во Штип. 

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

Бр. 12-1417/1 
19 април 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на И З В Р Ш Н И О Т совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

164. 
Вгз опитна на член 29 став 3 од Законот за т>е-

гпгбличкдта управа (..Службен весник на СРМ", бр. 
17/65). Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 
И ОРГАНИЗАЦИЈА 

I. За помошник на републичкиот секретар за 
законодавство и организација се именува Саид Ју-
син Саид, судија на Општинскиот суд во Штип. 

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

Бр. 12-1419/1 
19 април 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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165. 
Врз основа на член 10 од Законот за промет на 

стоки („Службен весник на СРЖ", бр. 27/67), ре-
публичкиот секретар за индустрија и трговија до-
несува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

ЗА ВРШЕЊЕ ПРОМЕТ НА МАЛО НА НАФТЕНИ 
ДЕРИВАТИ И МАСЛА ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ 

НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И ДРУГО 

Член 1 

Организација на здружениот труд што врши 
промет на производи од групата нафтени деривати 
и масла за подмачкување на моторни возила и др. 
мора да располага со деловни простории, уреди и 
опрема пропишани со овој правилник. 

Член 2 

Како деловни простории од член 1 на овој 
правилник се сметаат: 

1. просторија во која се прифаќаат и чуваат 
нафтените деривати и маслата за подмачкување 
на моторните возила и др. (магацин); 

2. просторија во која се врши промет на мало 
на нафтени деривати и маслата за подмачкување 
на моторните возила и др. со прирачен магацин 
(продавница). 

Член 3 

Жагацинот за нафтените деривати и маслата за 
подмачкување на моторните возила и др. мора да 
ги исполнува следните минимални технички услови: 

1. да располага со цистерни за сите видови го-
рива со капацитет од најмалку по 500 тони; 

2. за прифаќање и чување н а маслата за под-
мачкување на моторните возила и др. да располага 
со просторија од тврд материјал со површина од 
најмалку 100 м2. Ледовите на оваа просторија да се 
од непропуслив материјал, така што да можат до-
бро да се чистат. Да има природна или вештачка 
вентилација, како и да располага со дневна или 
вештачка светлост. 

Член 4 

Жагацинот мора да ги- има најмалку следните 
уреди и опрема: 

1. една автоматска или децимална вага за ме-
рење со капацитет најмалку од 500 кгр.; 

2. најмалку една рачна количка за внатрешен 
транспорт на стоките; -

3. водоводни и санитарни уреди со бојлер за 
топла вода со капацитет најмалку од 50 л.; 

4. орман-гардероба за чување на алишта на 
запослепите лица во магацинот; 

5. најмалку две лимени специјални канти за 
прифаќање на отпадоците и друга нечистотија со 
капацитет над 30 ^Јсгр. едната; 

6. уреди за полнење на канти — туби со наф-
та за горење за домаќинства. 

Член 5 

Продавницата мора да ги исполнува следните 
минимални технички услови: 

1. да е во зграда од тврд материјал; 
2. нивото на продавницата мора да биде нај-

малку во висина на улицата односно патеката пред 
продавницата; 

3. приодот кон продавницата мора да биде по-
плочен со тврд материјал (бетон, бетонски плочки, 
камен и ел.); 

4. продавницата мора да има настрешница нај-
малку во ширина на лицето на продавницата и во 
должина од најмалку 6 метра; 

5. просторот пред продавницата односно пред 
бензинските пумпи мора да биде поплочен со тврд 
материјал или бетониран; 

6. просторот пред продавницата каде се сместе-
ни бензинските пумпи мора да биде добро 
осветлен; 

7. да има најмалку 16 м2 површина и 2,80 метра 
висина; 

8. таванот и ѕидовите мора да бидат малтери-
сање и варосани или бојадисани, односно обложени 
со друг заштитен материјал; 

9. подот треба да биде од тврд материјал кој 
лесно се чисти (бетон, плочки, пластична маса и ел.). 

Во случаите кога продавницата има ладен под 
(бетон, плочки и ел.) делот на подот од просторот 
на работните места на запослените мора да биде 
покриен со материјал што е слаб проводник на 
температурата; 

10. мора да располага со природна или вештач-
ка вентилација; 

11. во работно време продавницата мора да биде 
осветлена со дневна или вештачка светлост (елек-
трично осветление на 20 м2 со сијалица најмалку 
од 100 вати). 

Член 6 

Површината на прирач&иот магацин мора да 
биде најмалку 30% од површината на продавни-
цата. 

Во прирачниот магацин освен маслата за под-
мачкување на моторни возила и др. може да се 
чува и приборот за одржување на чистотата 
во продавницата (кофи, метли, четки и ел.) под 
услов да е обезбеден посебен простор, кој треба да 
е издвоен од производите. 

Член 7 

Продавницата мора да ги има најмалку след-
ните уреди и опрема: 

1. бензински пумпи за сите врсти течни горива 
со најмалку сместувачки простор од по 30 тони; 

2. апарат за промена на моторно масло; 
3. апарат за пумпање на гуми; 
4. пултови — сталажи — рафтови за сместу-

вање на моторните масла и ел. и маса на која ќе 
се врши пакување на овие производи; 

5. водоводни и санитарни уреди со бојлер за 
топла вода со најмалку 30 л. доколку постои град-
ски водовод; 

6. да има најмалку една специјална канта за 
прифаќање на отпадоците со капацитет најмалку 
од 30 кгр. 

Член 8 

Одредбите на овој правилник не ја исклучу-
ваат примената на постојните прописи од областа 
на градежништвото, урбанизмот, ,како и санитар-
ните и други прописи. 

Член 9 ~ 

Организациите од член 1 на овој правилник 
должни се своите деловни простории во кои се вр-
ши прометот на мало на нафтените деривати и 
масла за подмачкување на моторните возила и др, 
да ги сообразат со 'Одредбите на овој правилник во 
рок од две години од неговото влегување 'во сила. 

Член 10 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден 
од објавувањето во „Службен весник на Социјали- • 
етичка Република Жакедонија". 

Бр. 01-410 
11 мај 1972 година 

Скопје 
Републички секретар 

за индустрија и трговија, 
дипл. инж. Стојан Маткалиев, е. р. 
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ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОР-
НА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИ-

ЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ДО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕ-
ТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, ги прими изборните акти од 
дополнителниот избор на пратеник на Соборот на 
општините на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија во Изборната единица — оп-
штина Куманово, се состана и во смисла на член 
158 во врска со член 149 став 3 од Законот за избор 
на пратеници на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на Соборот на општините 
му го поднесува . следниов 

И З В Е Ш Т А Ј 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР 
НА ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИ-

НИЦА ОПШТИНА КУМАНОВО 

1. Дополнителниот избор на пратеник на Со-
борот на општините на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија во Изборната единица 
општина Куманово, согласно Решението на Прет-
седателот на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија бр. 07-506/1 од 23 февруари 1972 
година, објавено во „Службен весник на СРМ" бр. 
5/1972, се одржа на 28 април 1972 година на 
седница на Општиот собор на општината Кумано-
во и тоа за кандидатот чија кандидатура беше 
потврдена од Општинската изборна комисија — 
Куманово. 

2. Со спроведувањето на дополнителниот избор 
на пратеник на Соборот на општините на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, под 
грижата на Републичката изборна комисија, рако-
водеше Општинската изборна комисија — Кума-
ново, именувана од оваа Комисија со Решението бр. 
43 од 13. П. 1969 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 8/69). 

3. Резултатот од дополнителниот избор на пра-
теник на Соборот на општините на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, го утврди 
Општинската изборна комисија со седиште во Ку-
маново на начинот утврден во член 157 од Зако-
нот за избор на пратеници на Собранието на Со-
цијалистичка' Република Македонија. 

4. Републичката изборна комисија ги прегледа 
изборните акти што се однесуваат на дополнител-
ниот избор на пратеник на Соборот на општините 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во Изборната единица — општина Куманово 
и во утврдениот за избран не најде на неправил-
ности што би имале битно влијание на резултатот 
од дополнителниот избор. 

5. На избраниот пратеник на Соборот на оп-
штините, Општинската изборна комисија — Ку-
маново, во смисла на член 158 во врска со член 
149 став 1 од Законот за избор на пратеници на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, му издаде уверение дека е избран за пратеник 
на Соборот на општините на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

6. Резултатот од дополнителниот избор на пра-
теник на Соборот на, општините, во Изборната еди-
ница -општина Куманово е следен: 

Во Изборната единица општина — Куманово, од 
177 членови на Општиот собор гласале 102. За кан-
дидатот Никола Беговиќ, гласале 99 членови. Не-
важни гласачки ливчиња има 3. 

За пратеник е избран НИКОЛА БЕГОВИЌ, од 
Куманово за кого гласало мнозинството од сите 
членови на Општиот собор во општината од по-
драчјето на Изборната единица. 

7. Во прилог кон овој Извештај Ви се доста-
вуваат и изборните акти кои се однесуваат на до-
полнителниот избор на пратеник на Соборот на 
општините на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

Бр. 15 
3 мај 1972 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР 
НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Секретар, Претседател, 

Никола Алексовски, е. р. Киро Никовски, е. р. 

167 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на Статутот на Заштитната работилница 
за професионална рехабилитација и запослување 
на глуви лица „Светлост" во Скопје, по одржаната 
јавна расправа на 7 октомври 1971 година, на сед-
ницата од 21 април 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Се поништува Статутот на Заштитната ра-

ботилница за професионална рехабилитација и за-
ведување на глуви лица „Светлост" во Скопје, 
утврден од Советот на работилницата на седниците 
одржани на 29 декември 1969 година и 28 април 
1970 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ" и во Заштитната работилница за 
професионална рехабилитација и запослување глу-
ви лица „Светлост" во Скопје на начин на кој се 
објавуваат општите акти на органите на управу-
вање на работилницата. 

3. По повод на поднесена претставка, Устав-
ниот суд на Македонија со решение У.бр. 22/70 од 
26 мај 1971 година поведе постапка за оценување 
уставноста на Статутот на Заштитната работилница 
за професионална рехабилитација и затоплување 
на глуви лица „Светлост" во Скопје, означен во 
точката 1 на оваа одлука, заради тоа што на сед-
ницата на советот на која тој е донесен не при-
суствувало мнозинството од вкупниот број членови 
на советот, како и за оценување уставноста на од-
редбите од ставот 4 на член 42, ставот 2 на член 
56, ставовите 2, 3 и 4 на член 57 и ставот 3 на член 
бб ол Статутот. 

По јавната расправа одржана на 7 октомври 
1971 година, на седницата од 22 октомври 1971 го-
дина, Судот донесе решение со кое го одложи од-
лучувањето и му даде можност на советот на за-
штитната работилница во рок од 30 дена да ја от-
страни неуставноста на статутот во поглед на него-
вото донесување, како и ^согласноста на ставот 4 
на член 57 и ставот 3 на член бб од статутот со 
Уставот на СР Македонија. 

Со истото решение Судот ја запре постапката 
за оценување уставноста на ставот 2 на член 56 и 
ставовите 2 и 3 на член 57 од статутот, затоа што 
советот на работилницата на седницата одржана 
на 18 октомври 1971 година донесе Одлука за изме-
ни и дополнувања на членот 56 и членот 57 од стату-
тот, со која ја отстрани несогласност^ на ставот 2 
на член 56 и ставовите 2 и 3 на член 57 од стату-
тот со Уставот на СР -Македонија. 

Постапувајќи по решението на Судот од 22 ок-
томври 1971 година советот на работилницата на 
седницата од 15 декември 1971 година донесе одлу-
ка бр. 2143/2318 со која е изменет ставот 4 на член 
57 од статутот и е определено членовите на делов-
ниот одбор да се избираат за време од 4 години и 
да не можат по истекот на тој рок повторно да би-
дат избирани за негови членови. 
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Со оглед на тоа што советот на заштитната ра-
ботилница само делумно ја отстрани ^согласноста 
на статутот со Уставот, Уставниот суд на Македо-
нија пристапи кон оценување на неговата устав-
ност. 

Разгледувајќи го статутот Судот утврди дека 
на седницата на советот на заштитната работил-
ница, одржана на 29 декември 1969 година, на која 
е усвоен овој статут, од вкупно 31 член на советот 
присуствувале само 14 членови и дека тие гласале 
за неговото донесување. Според тоа, статутот е ус-
воен на седница на советот на која не присуству-
вало мнозинството од вкупниот број членови на 
советот предвиден во статутот. Уставниот суд на 
Македонија смета дека статут или друг општ акт 
усвоен од работнички совет на седница на која не 
присуствувало мнозинството од вкупниот број чле-
нови на советот не е полноважно утврден во сми-
слата на ставот 1 на член бб од Уставот на СР Ма-
кедонија и поради тоа не може да се смета за со-
гласен со Уставот. При тоа, според становиште™ 
на Судот за утврдување на потребното мнозинство 
за одлучување е од значење вкупниот број членови 
на советот определен во статутот, а не бројот на 
членовите што тој фактично го имал во времето на 
одржувањето на седницата на која е одлучувано. 

Уставниот суд на Македонија не се впушти во 
оценување на уставноста на ставот 3 на член 66 од 
статутот, со кој е утврдено дека директорот на ра-
ботната организација се именува за време од осум 
години, затоа што работните луѓе на заштитната 
работилница ќе имаат можност во постапката за 
донесување на нов статут повторно да оценат дали 
со определувањето на време од осум години за име-
нување на директорот се обезбедува рационална 
примена на уставното начело за сменливост на но-
сителите на јавни функции. 

Според мислењето на Уставниот суд на Маке-
донија до донесувањето на нов статут на заштит-
ната работилница, можат да се применуваат пра-
вилата содржани во статутот на работилницата, 
усвоен на седниците на советот од 29 декември 1969 
и 28 април 1970 година, доколку не се во спротив-
ност со уставот и законите. 

У.бп. 22/70 
21 април 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот на Мзке^от-^пп. 
Пело Котира*"*. г п 

Битола, ул. „Јане Сандански" бр. 40, сега во не-
извесност, со непознато место на живеење. Бидеј-
ќи тужената е во неизвесност, се поканува во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ" да се јави во овој суд 
или да определи свој застапник. Во противно на 
истиот ќе му биде определен застапник по служ-
бена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 210/72. (46) 

Васил Зинзовски од Битола, ул. „Јоаким Кр-
човски" бр. 14, поднесе тужба до овој суд, за раз-
вод на брак, против Вера Зинзовска од Битола, 
сега во неизвесност, со непознато место на жи-
веење. Бидејќи тужената е во неизвесност се по-
канува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ" да се јан и 
во овој суд или да определи свој застапник. Во 
противно на истата ќе и биде определен застап-
ник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 358/72. 
(49) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Параскева Николова од Ст. Коњарево, Струми-
ца, до овој суд поднесе тужба за развод на брак 
против Методи Тенев од Ст. Коњарево, сега во 
неизвесност. Бидејќи адресата и местожителство-
то на тужениот не се познати, се повикува во рок 
од еден месец од објавувањето на огласот во 
„Службен весник, на СРЖ" да се јави или да опре-
дели свој застапник. Во противно судот по служ-
бена должност го определува за застапник Љупчо 
Николов, правник, во Окружниот суд — Штип, и 
делото ќе се разгледа. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 52/70. (47) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД 

Пред Општинскиот суд во Охрид е поднесена 
тужба од Јованка Маркулеска и Кирил Маркуле-
ски, од село Велгошти, Охридско, против Томе 
Маркулески, од истото село, сега во Австралија, 
со непозната адреса, за издршка на деца. 

Се поканува тужениот Томе, во рок од 30 де-
на по објавувањето на овој оглас се јави во судот 
или да ја соопшти својата точна адреса. Во про-
тивно ќе му се определи привремен старател кој 
ќе го застапува во овој спор, до окончувањето. 

Од Општинскиот суд во Охрид, П. бр. 284/72. 
(48) 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје, тужителот 
Љубен Стојчевски од Скопје, ул. „252" број 4, под-
несе тужба за развод на брак против тужената 
Трајанка Стојчевска од татко Ванко Лазаревски, 
родена во село Отошница општина Кратово, на 14. 
IV. 1937 година, сега со непознато место на жи-
веење. 

Се повикува тужената Трајанка Стојчевска, во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во 
„Службен, весник на СРМ*', да се јави во судот и 
да ја соопшти својата адреса, или да определи свој 
полномошник. Во противно ќе и биде поставен ста-
рател кој ќе ја застапува до окончувањето на овој 
спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 152/72. (50) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Александар Јанкуловски, ул. „Илинденска" бр. 

47-а, Битола, поднесе тужба до овој суд, за развод 
на брак, против тужената Загорка Јанкуловска од 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 190, 
страна 984, книга I е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Основното училиште „Хри-
стијан Карпош" село Драгоманце, Кумановско, Сто-
јановиќ Јоксима Стојадин, согласно со одлуката 
бр. 232 од 12. X. 1971 година, на работната заедница, 
му престанува правото на потпишување поради 
разрешување од должноста директор. 

За нов директор на Основното училиште „Хри-
стијан Карпош" село Драгоманци, Кумановско, со-
гласно со решението бр. 230 од 12. X. 1971 година, 
на работната заедница, и одлуката со број и датум 
како напред наведеното решение се именува Пе-
трушевски Миле, кој училиштето ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, заедно со стариот потписник Додевски 
Трајков Александар, секретар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус-
бр.. 157 од 27. ХИ. 1971 година. (3) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 4?5, стра-
на 745, книга П е запишано следното: Досегашната 
Фирма на Заводот за деца и младинци со физички 
и психички недостатоци — Демир Капија, согласно 
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со одлуката бр. 911 од 10 ноември 1970 година се 
менува и во иднина ќе гласи: Специјален завод — 
Демир Хисар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 27 од 23. ХИ. 1971 година. (6) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 133, стра-
на 754, книга II е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Медицинскиот центар — Него-
тино, д-р Владимир Пасинечки, в. д. директор, му 
престанува правото на потпишување, поради раз-
решување од должност, согласно со решението бр. 
02-163/1 од 20. I. 1971 година. 

За директор на Медицинскиот центар — Него-
тино!. согласно со одлуката бр. 02-240 од 15. Ш. 1971 
година, и решението бр. 02-164/1 од 24. II. 1971 го-
дина, на советот, се именува д-р Лазар Димитриев, 
кој установата ќе ја потпишува, задолжува и раз-г 
должува, во границите на овластувањето, заедно 
со стариот потписник Милица Петрова и новиот 
потписник Јован Захариев, секретар. 

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

бр. 35 од 21. XII. 1971 година. (7) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
на 1. II. 1971 година, под рег. бр. 11/55, книга IV е 
запишано следното: Се менува седиштето на Про-
давницата во село Асамати, на Трговското претпри-
јатие „Преспанско Езеро" — Ресен, и се преселува 
во село Курбиново, Ресенско. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-562/1 од 14. IX. 1970 година на работ-
ничкиот совет на Трговското претпријатие ..Пре-
спанско Езеро" — Ресен и решението бр. 01-72/1 од 
29. I. 1971 година на Пазарната инспекција на Со-
бранието на општината Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 63/71. (743) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
на 8. II. 1971 година, рег. бр. 4/69, книга I е запи-
шано следното: Самостојниот погон — Земјоделско 
стопанство со продавници — Битола на Индустри-
ско-прехранбениот комбинат „Конзерваекспорт" — 
Скопје, се присоединува кон ЗИК „Пелагонија" — 
Битола — Земјоделска задруга „Светлост" — село 
Породин — Битолско. 

Самостојниот погон — Земјоделско стопанство 
со продавници — Битола на ИПК „Конзерваек-
спорт" — Скопје, престанува со својата работа и се 
брише од регистарот на стопанските организации, 
што го води овој суд, поради присоединување кон 
ЗИК „Пелагонија" — Битола — Земјоделска задру-
га „Светлост" село Породин. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 14 од 6. I. 1971 година од работничкиот 
совет на ИПК „Конзерваекспорт" — Скопје, одлу-
ката бр. 141 од 6. I. 1971 година на советот на Зем-
јоделската задруга „Светлост" — Битола и одлуката 
од спогодбата меѓу ИПК „Конзерваекспорт" — 
Скопје и ЗИК „Пелагонија" — Земјоделска задруга 
„Светлост" — Породин од 5. I. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 64/71. (669) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр.' 103, страна 389, книга IV е запишано след-
ното: Фирмата на „Трготекстил" — трговско прет-
пријатие, на големо и мало — Скопје, согласно со 
одлуката бр. 02-5842 од 31. VII. 1970 година на ра-

ботничкиот совет, од одржаната седница на 30. VII. 
1970 година се менува и гласи: Трговско претпри-
јатие „Трготекстил" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
651/70 од 19. IV. 1971 година. (835) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1008, страна 991, книга IV е запишано след-
ното: Дејноста на Градежно-молеро-фарбарската 
задруга „Подмладок" — Скопје, согласно со одлу-
ката на задружниот совет, од одржаната седница 
на 10. VI. 1969 година и елаборатот за економска 
оправданост, се проширува и со радиомеханичарска 
дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
550/69 од 17. VII. 1969 година. (842) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на. претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1008, страна 993, книга IV е запишано след-
ното: Досегашниот директор на Градежно-молеро-
фарбарската задруга „Подмладок" — Скопје Драган 
Илиевски, е разрешен од должност со решението 
К. бр. 4 од 12. III. 1970 година и на истиот му пре-
станува правото за потпишување. 

За в. д. директор на Градежно-молеро-фарбар-
ската задруга е назначен со решението бр 215 од 
18. XII. 1970 година на задружниот совет на спо-
менатата задруга Гаши т. Марко, кој истата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето со новоеазначениот потписник, 
со одлуката бр. 96 од 9. IX. 1970 година на задруж-
ниот совет од одржаната седница на 30. III. 1970 
година Андреевска Нацка, сметано од 11. IX. 1970 
година. 

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

730/70 од 6. IV. 1971 година. - (843) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 313, страна 209, книга II е запишано след-
ното: На Самостојната организација на здружен 
труд, без својство на правно лице — Складиште' 
— Скопје, ул. „Гуро Ѓаковиќ" бр. 21, која се наоѓа 
во состав на Градежното претпријатие „Ѕидар" — 
Куманово и се дава својство на правно лице — со-
гласно со одлуката бр. 162/1 од 8. П. 1971 година, 
на работничкиот совет. 

Складиште™ во иднина ќе го потпишуваат1, за-
должуваат и раздолжуваат Пановски Димчо, рако-
водител и Макреш анс ка Лила, комерцијален ра-
ботник. во* границите на овластувањето. 

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

336 и 337 од 13. IV. 1971 година. (850) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
лека во регистарот кп претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 482, страна 905. книга II е запишано след-
ното: На досегашниот раководител на ..Астра." — 
..Астра" — творница обуќе — Загреб — Прода "^ни-
на за чевли ВО Гевгелија, УЛ. „Маршал Тито" бр. 

Арнаудов Т о ^ . му престанува правото за пот-
пишување. бидејќи е разрешен од должност. 

За раководител ГР "Пролавттштата за •чевли во 
Гевгелија, .̂тт ..Мантил Тмто" бр 96. ка ..Астра" — 
творница обуќе — Заграб е назначен Будаков Сре-
доја, КОЈ истата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
Јт.отоггурр. лп -рракипите нд овластувањето, сметано 
од VII. 1РКР гонича. 

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

695/69 од 5. V. 1971 година. (916) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 926, страна 428, книга Т/Х е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на Самостојната 
организација на здружен труд со својство на прав-
но лице — Филијала — Скопје во состав на „Сло-
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вени ја промет", експорт-импорт — Претпријатие за 
внатрешна и надворешна трговија — Љубљана, 
Сај ковени Синадин, согласно со одлуката бр. 2809/1 
од 30. X. 1970 година на работната заедница се име-
нува за директор, сметано од 1. XI. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 299 од 11. V. 1971 година. (970) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 81, страна 369, книга I е запишано следното: 
На досегашноите потписници на „Македонија тран-
спорт" — Деловно здружение на претпријатијата 
за јавен патен сообраќај и ремонт — Скопје, Ата-
насовски Владимир, помошник директор и Алексов 
Ефрем, шеф на сметководството, им престанува 
правото на потпишување поради разрешување од 
должност, согласно со одлуката на Управниот од-
бор, од 20. VII. 1965 година. 

За директор на „Македонија транспорт" — Де-
ловно здружение на претпријатијата за јавен патен 
сообраќај и ремонт — Скопје се именува, Печевски 
Томо Коста, кој здружението ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, заедно со новиот потписник Бошковски 
Мате Христо, шеф на сметководството, согласно со 
одлуката бр. 186 од 20. I. 1971 година на управниот 
одбор. 

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

бр. 128 од 10. V. 1971 година. (971) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1264, страна 1611, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор Ангелова Љубица, 
на Ѕидаро-фасадерската задруга „Победа" — Скоп-
је е разрешена од должност в. д. директор и со-
гласно со решението бр. 11 од 20. I. 1971 год,ина е 
распоредена на работното место архивар и благај-
ник, сметано од 1. I. 1971 година. 

За директор на Ѕидаро-фасадерската задруга 
„Победа" — Скопје, сметано од 1. I. 1971 година, се 
именува Бошковски Панко, кој задругата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето согласно со одлуката на работната 
заедница бр. 145 од 28. XII. 1970 година, и реше-
нието на работничкиот совет бр. 146 од 29. XII. 1970 
година, заедно со досегашниот потписник Ангелова 
Љубица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 255 од 10. V. 1971 година. (972) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. IV. 1971 година, рег. бр. 1/68, книга I е запишано 
следното: Земјоделската задруга „Орде Чопела", 
село Варош се присоединува кон Тутунскиот ком-
бинат — Прилеп. 

Земјоделската задруга „Орде Чопела", село Ва-
рош престана со својата работа и се брише од ре-
гистарот на задругите, кој го води овој суд, поради 
присоединување кон Тутуновиот комбинат — При-
леп. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-1063/1 од 9. XI. 1970 година на задруж-
ниот совет на Земјоделската задруга „Орде Чопе-
ла" — е. Варош и одлуката бр. 02-887/1 од 9. XI. 
1970 година на работничкиот совет на Тутуновиот 
комбинат — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 212/71. (1019) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 853, страна 1139, книга III е запишано след-
ното: Дејноста на Претставништвото во Скопје, ул. 
„Ленинова" бр. 38, на „Ауто мото строј" — Веле-
трговачко и посредничко предузеќе — Загреб, со-
гласно со одлуката на работничкиот совет, од одр-
жаната седница на 13. VI. 1969 година,' на „Ауто 

мото строј" — Загреб, и изводот Фи. бр. 2702/69-2 
од 22. IX, 1969 година од регистарот на Окружниот 
стопански суд — Загреб, се проширува и со про-
дажба на големо во транзит и посредување во про-
метот на прехранбени, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1032/69 од 20. V. 1971 година. (1071) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 203, страна 423, книга II е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Набавно-
продажната задруга „Победа", село Сингелиќ, С К О П -
СКО, се проширува со следната дејност: продажба 
на тутун и сончоглед, откуп на земјоделски произ-
води, зеленчук- колонијални стоки, тутун и сон-
чоглед. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 473 од 21. V. 1971 година. • (1080) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1431, страна 630, книга VI е запишано след-
ното: „Градинар Лоза" — експорт-импорт — Скопје 
се конституира на 20. V. 1971 година, согласно со 
записникот од првиот состанок на работничкиот со-
вет, одржан на 20. V. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 562 од 28, V. 1971 година. (1110) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1330, страна 217, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Трговското 
претпријатие, на големо и мало, и посредување 
„Македонија инвест" — Скопје, согласно со одлу-
ката на советот на работната заедница од 15. III. 
1971 година се проширува со купопродажба и по-
средување со: обувки, кожа, седларска и ременарска 
стока и прибор, нафтени деривати, мазива — масла 
дицински здравствени и научни апарати и инстру-
менти и прибор, рибарски материјал и прибор, ме-
дицински здравствени и научни апарати и инстру-
менти и прибор, музички инструменти, радио-апа-
рати и прибор, пчеларски материјал и прибор, ча-
совници и изработки од племенит метал, парфи-
мериска и козметичка стока, прехранбени артикли 
и предмети за куќни потреби, деликатеси произ-
води, производи на база на шеќер и какао, млеко 
и млечни производи, леб и печиво, риба, цвеќе, 
живина, јајца, пердуви и дивеч, противпожарни 
справи, материјал и прибор, мешовита индустриска 
стока, дрогерска стока, отпадоци и стари ствари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 296 од 21. V. 1971 година. (1077) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег? бр. 357, страна 361, книга II е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Трговската 
работна организација „Врутокооп" — Гостивар и 
тоа: Бари Селими и Живко Лазаревски, им преста-
нува правото за потпишување, - бидејќи се разре-
шени од должност. 

Трговската работна организација „Врутокооп" 
— Гостивар, ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат, во границите на овластувањето, стари-
те регистрирани потписници и тоа: Јосифовски Ју-
гослав, директор, Аврамовски Ристо, финансиски 
директор и Милош Столевски, сметано од" 19. XI. 
1970 година. 

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

бр. 943/70 од 10. VI. 1971 година. (1167) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 373, страна 401, книга II е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на продавницата во 
Гостивар, ул. „ЈНА" бр. 68, на Београдската кон-
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фекција „Беко" — Београд, Гајдаџиев Мите Томо е 
разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За раководител на продавницата во Гостивар, 
на Београдската конфекција „Беко" — Београд е 
назначен Илиевски П. Велимир, кој истата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, сметано од 16. III. 1970 година. 

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

бр. 218/70 од 11. VI. 1971 година. (1168) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 221, страна 973, книга IV е запишано след-
ното: На досегашниот раководител Ристовски Ри-
сто, на Работничко-службеничката менза, ул. „275" 
бб — Скопје, во состав на Градежното претприја-
тие „Бетон" — Скопје, му престанува правото за 
потпишување, поради разрешување од должност. 

За нов раководител на означената менза се 
именува, согласно со одлуката бр. 02-4288 од 8. IV. 
1969 година на управниот одбор Гашевиќ Милорад. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 802/70 од 17. VI. 1971 година. (1197) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
на 7. V. 1971 година, рег. бр. 33/55, книга III е запи-
шано следното: Досегашниот в. д. директор Џиков 
Јонче Асен е поставен за директор на Автотури-
стичкото претпријатие „Галеб" — Охрид. 

Се овластуваат досегашните потписници Џиков 
Јонче Асен, директор и Размоски Боро, раководител 
на стопанско-сметководниот сектор, да го потпишу-
ваат претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
Јбр. 260/71. (1216) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 838, страна 1331, книга V е запишано след-
ното: Фирмата на Претпријатието „Рубин" — Скоп-
је која гласи: Претпријатие за уметничка изработ-
ка на накити од племенити метали и промет на ча-
совници, на големо и мало „Рубин" — Скопје, со-
гласно со одлуката бр. 0201 од 31. XII. 1971 година 
се менува и ќе гласи: Претпријатие за уметничка 
изработка на накити од благородни метали и про-
мет на часовници „Рубин" — експорт-импорт. Скра-
тениот назив на фирмата ќе гласи: „Рубин" — ек-
спорт-импорт — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 26 од 18. VI. 1971 година. (1242) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 666, страна 256, книга VI е запишано след-
ното: На досегашниот директор Одоловски Методи-
ја на Индустријата за чевли и гумени производи 
„Газела" — Скопје му престанува правото за потпи-
шување, поради разрешување од должност. 

За нов в. д. генерален директор на Индустријата 
за чевли и гумени производи „Газела" — Скопје, 
согласно со одлуката бр. 02-5161 од 12. II. 1971 го-
дина на централниот работнички совет и мислењето 
на Комисијата за прашања на избор и именување 
на Собранието на град Скопје бр. 07-7949/1 од 18. 
III. 1971 година е именуван Петровски Томе, кој 
Индустријата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето. 

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

бр. 266 од 18. VI. 1971 година. (1243) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. VI. 1971 година, рег. бр. 14/63, книга I е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Земјоделско-
индустрискиот комбинат „Пелагонија" — Битола, 
уште со: трговија со метални производи и емајли-

рани садови; трговија со електро-производи, трго-
вија со средства за перење; трговија со тутунови 
преработки и кибрит и текстил, текстилни произ-
води и трикотажа. 

Оваа промена е извршена на основа одлуката 
иа работничкиот совет на ЗИК „Пелагонија" — Би-
тола од 17. V. 1971 година и решението бр. 04-676/1 
од 1. III. 1971 година на Пазарната инспекција на 
Собранието на општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 286/71. (1264) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. VI. 1971 година, рег. бр. 14/63, книга I е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Организацијата 
на здружен труд без својство на правно лице, за 
промет на големо и мало на разни стоки „Пелаго-
нија-комерц" — Битола, на ЗИК „Пелагонија" — 
Битола, уште со: трговија со метални производи и 
емајлирани садови, со електро-производи, со сред-
ства за перење, со тутунови преработки и кибрит, 
текстил, текстилни производи и трикотажа. 

Ораа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-401 од 11. И. 1970 година од работнич-
киот совет на Организацијата на здружен труд ..Пе-
лагрнтлЈа-комерн" — Битола и решението бр. 04-671/1 
ОД 1. ТП. 1971 година на Пазарната инспекција ПРИ 
Собранието на општината Битола. 

Окружниот стопански суд во Битола. Фи. 
бр. 124/71. (1265) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 162, страна 423, книга I е запишано след-
ното: Испоставата во Гевгелија, ул. „Маршал Тито" 
бр. 12, на Претпријатието за меѓународна шпедици-
ја „Југошпед" — Белград, се преселува во Гевге-
лија, од ул. „Маршал Тито" бр. 12, на ул. „Борис 
К И Д Р И Ч " б б . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 450 од 23. VII. 1971 година. (1369) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 82, страна 491. книга I е запишано следното: 
Фирмата на фабриката за гипс „Радика" — Дебар, 
согласно со одлуката бр. 03-43 од 13. I. 1971 година 
на работничкиот совет, од одржаната селишта на 31. 
III. 1970 година се менува и гласи: Комбинат за 
гипс и гипсени префабрикати „Радика" — Дебар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 576 од 16. VII 1971 година. (1374) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 107, страна 275, книга II е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 30, во село Агино 
Село, на Трговското претпријатие на големо и мало. 
„Ангросервис" — Куманово, согласно со одлуката 
бр. 02-2015/3 од 21. IX. 1970 година, од одржаната 
седница на 11. IX. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 900/70 од 11. IX. 1971 година (1377) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 252, страна 913, книга I е запишано след-
ното: Досегашната фирма на Претпријатието „Агро-
ремонт" — Куманово која гласи: Претпријатие за 
поправка на земјоделски машини и моторни возила 
„Агроремонт" — Куманово, согласно со одлуката бр. 
157 од 30. Ш. 1971 година на работничкиот совет се 
менува и ќе гласи: „Аутосервис" — Претпријатие 
за ремонт и сервис на моторни возила — Куманово. 

Досегашниот предмет на работа, на означеното 
претпријатие, согласно со горенаведената одлука, 
се проширува со следната дејност: сервис и одр-
жување на моторни возила, автоделови, земјодел-
ски машини, опрема, производство на делови за мо-
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торни возила и земјоделски машини, вршење на 
сите електровинклерски услуги и промет на авто-
мобили и делови за автомобили, на мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 370 од 7. VII. 1971 година. (1376) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 407, страна 465, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Работната единица број 4 во Куманово, 
ул. „Иво Рибар-Лола" бр. 26 на Работната органи-
зација „29 Ноември" — Скопје, согласно со одлу-
ката бр. 0306-2504 од 19. VII. 1970 година на работ-
ничкиот совет од одржаната седница на 15. VII. 
1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1017/70 од 30. VII. 1971 година. (1378) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 27, страна 239, книга I е запишано следното: 
На досегашните потписници на „Бор" — трговско 
претпријатие, на големо и мало — Кичево и тоа: 
Мирко Спасески, шеф на камерци јадното одделе-
ние и Трајче Николоски, шеф на сметководството, 
им престанува правото за потпишување, бидејќи се 
разрешени од должност. 

За нови потписници на споменатото претприја-
тие се назначени следните лица: Јовановски Бран-
ко, шеф на сметководството и Јован Митревски, 
шеф на комерцијадното одделение, кои претприја-
тието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат со стариот регистриран потписник Санде 
Настески, директор, сметано од 23. IV. 1970 година. 

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

бр. 330/70 од 16. VI. 1971 година. (1380) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 47, страна 355, книга I е запишано следното: 
На досегашниот директор на Трговското претпри-
јатие „Бушова Чешма" — Македонски Брод, Сте-
фановски Димитрија, му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност, со 
решението бр. 04-387/1 од 9. VII. 1970 година. 

Му престанува правото за потпишување како 
шеф на сметководството на Милорад Андреевски, 
бидејќи е разрешен од должност. 

За нов директор на споменатото претпријатие 
е назначен Андрески Сандев Милорад, со решение-
то бр. 04-388/1 од 9. XII. 1970 година, на претприја-
тието, кој истото ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со но-
воназначениот потписник Алампиоски Стефанов Ми-
лојко, шеф на сметководството, сметано од 19. XI. 
1970 година. 

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

бр. 942 и 607/70 од 28. VII. 1971 година. (1381) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 406, страна 7, книга III е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието за поправка на зем-
јоделски машини, земјоделски услуги, промет со 
резервни делови и снабдување на земјоделството со 
механизација „Машиноремонт" — Кавадарци, согла-
сно со одлуката бр. 01-875/1 од 13. IV. 1971 година 
на работничкиот совет од одржаната седница на 
26. П. 1971 година се проширува и со: обавување 
на браварски, инсталатерски, електро-инсталатер-
ски, електромеханички, автоелектричарски, радио-
механички, термоелектрични работи и дејности на 
разладни уреди. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 406 од 14. VII. 1971 година. (1382) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 424, страна 489, книга II е запишано след-

ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните, Занаетчиското електрометалско прет-
пријатие „Црвена звезда" — Кавадарци, бидејќи се 
присоединува кон Претпријатието за поправка на 
земјоделски машини, земјоделски услуги, промет со 
резервни делови и снабдување на земјоделството со 
механизација „Машиноремонт" — Кавадарци, со 
одлуката бр. 01-875/1 од 13. IV. 1971 година, на ра-
ботничкиот совет од одржаната седница на 26. II. 
1971 година на „Машиноремонт" — Кавадарци и 
одлуката на советот на работната заедница на ре-
ферендумот, одржан на 15. III. 1971 година на „Цр-
вена звезда" — Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 407 од 14. VII. 1971 година. (1383) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 406, страна 7, книга III е запишано след-
ното: Кон Претпријатието за поправка на земјодел-
ски машини, земјоделски услуги, промет со резер-
вни делови и снабдување на земјоделството со ме-
ханизација „Машиноремонт" — Кавадарци, со од-
луката бр. 01-875/1 од 13. IV. 1971 година на работ-
ничкиот совет од одржаната седница на 26. II. 1971 
година на „Машиноремонт" — Кавадарци и одлу-
ката бр. 97 од 13. IV. 1971 година на советот на ра-
ботната заедница на референдумот одржан на 15. 
III. 1971 година на „Црвена Ѕвезда" — Кавадарци 
се присоединува Занаетчиското електрометалско 
претпријатие „Црвена Ѕвезда" — Кавадарци, сме-
тано од 15. III. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 405 од 14. VII. 1971 година. (1384) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1384, страна 423, книга VI е запишано след-
ното: Работната единица во Скопје, на ул. „Борис 
Кидрич" бр. 22 на Удружената индустрија за три-
котажа „Личанка — Бебитрико" — Срб, се пресе-
лува во Скопје, од ул. „Борис Кидрич" бр. 22, на 
ул. „Деловен центар" Бутел II, барака 13, канце-
ларија 7 и 8 во Скопје, со решението УП. бр. 
12-10146 од 16. IV. 1971 година на инспекциските 
служби во Скопје на Собранието на град Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 411 од 13. VII. 1971 година. (1386) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1347, страна 295, книга VI е запишано след-
ното: Фирмата "а Претставништвото во Скопје, ул. 
„Маршал Тито" бр. 60, на Претпријатието за над-
ворешна трговија, туризам, застапување на над-
ворешни фирми и производство на градежни мате-
ријали „Прогрес" — Белград, согласно со одлуката 
на работничкиот совет, од одржаната седница на 
УЈ. XI. 1970 година и решението Фи. бр. 3668/70 од 
24. XI. 1970 година за регистрација на Окружниот 
стопански суд во Белград се менува и гласи: „Про-
грес" — Претпријатие за надворешна трговија, ту-
ризам, застапување на надворешни фирми и произ-
водство на градежни материјали — Белград — Ди-
рекција за надворешна и внатрешна трговија, по-
средување и застапување на надворешни фирми — 
Белград — Самостојна организација на здружен 
труд, без својство на правно лице — Претставни-
штво — Скопје, улица „Маршал Тито" бр. 60. 

Скратен назив: „Прогрес" — Дирекција за над-
ворешна и внатрешна трговија — Белград —• Ор-. 
1анизација на здружен труд без својство на прав-
но лице — Претставништво во Скопје, ул. „Маршал 
Тито" бр. 60. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1021/70 од 8. VII. 1971 година. (1387) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 221, страна 973, книга IV е запишано след-
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ното: Работничко-службеничката менза во Скопје, 
ул. „275" бб, на Градежното претпријатие „Бетон" 
— Скопје, покрај досегашниот потписник Славев-
ски Цане, книговодител, ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, и раководителот на мензата Гашевиќ Мило-
рад, согласно со одлуката бр. 02-6690 од 28. VI. 1971 
година на управниот одбор донесена на 11. VI. 1971 
година. 

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

бр. 751 од 23. VII. 1971 година. (1395) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1225, страна 1183, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Самостојната ор-
ганизација на здружен труд, без својство на прав-
но лице — Претставништво во Скопје, ул. „256" бб 
на Пољопривредно-индустрискиот комбинат — Сом-
бор — Дачиќ Радмило е разрешен од должност, со 
решението бр. 13/41 од 28. V. 1971 година на Ком-
бинатот и на истиот му престанува правово за пот-
пишување. 

За в. д. раководител на Самостојната организа-
ција на здружен труд, без својство на правно лице 
— Претставништво во Скопје, на ул. „256" бб, на 
Пољопривредно-индустрискиот комбинат — Сомбор, 
е назначена Дачиќ Станислава, со решението бр. 
1418 од 28. V. 1971 година на комбинатот; која е ов-
ластена да го потпишува претставништвото и тоа 
договори и други правни работи, чија вредност не 
надминува износ од 300.000 нови динари, сметано од 
8. VII. 1971 година, а договори и правни работи 
преку 300.000 нови динари може да потпишува со 
сопотпис на овластен потписник од комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 746 од 14. VII. 1971 година. (1396) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 2,70, страна 97, книга III е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Стовариштето во 
Скопје, ул. „81" бр. 21, на Занаетчиското трговско 
претпријатие, на големо и мало „Јадран" — Него-
тино Вардар, Митко Наумовски е разрешен од 
должност и за нов раководител на истото е назна-
чен, со решението бр. 799 од 6. IV. 1971 година на 
„Јадран" — Неготино Илија Ѓозев, кој нема да би-
де потписник, бидејќи стовариштето го потпишува, 
задолжува и раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 395 од 13. VII. 1971 година. (1397) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 907, страна 749, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. раководител на Пословниот 
огранок во Скопје, на ул. „Луј Пастер" бр. 5/И на 
„Панкомерце" — Претпријатие за посредување, за-
стапување на странски фирми и инженеринг — Но-
ви Сад, Супхи Бајрами е разрешен од должност, 
со одлуката на работничкиот совет од одржаната 
седница на 26. X. 1970 година, на „Панкомерце" — 
Нови Сад. 

За управник на Пословниот огранок, на ул. „Луј 
Пастер" бр. 5/П на „Панкомерце" — Претпријатие 
за посредување, застапување на странски фирми и 
инженеринг — Нови Сад е назначен Божановиќ 
инж. Драгослав, кој истиот ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, сметано од 24. XII. 1970 година. Истиот е наз-
начен со одлуката на работничкиот совет од одр-
жаната седница на 26. X. 1970 година. 

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

бр. 1052/70 од 8. VII. 1971 година. (1399) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните; 
рег. бр. 1264, страна 1611, книга V е запишано след-
ното: Ѕидаро-фасадерската задруга „Победа" — 
Скопје, ул. „Луј Пастер" бр. 5, се преселува во 

Скопје, од ул. „Луј Пастер" бр. 5, на ул. „Ѓуро 
Ѓоновиќ" бр. 115, со одлуката на работничкиот со-
вет бр. 115 од 4. XI. 1970 година на работничкиот 
совет и решението УП. бр. 12-14629 од ,17. VI. 1971 
година на Одделението за инспекции на Собранието 
на град Скопје: 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 256 од 14. VII. 1971 година. (1400) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 821, страна 889, книга III е запишано след-
ното: Молеро-фарбарското претпријатие „Ристо Ра-
вановски" — Скопје се преселува .на ул. „Цветан 
Димов" бб, административни простории Бутел И, 
барака 9, соба 1, во Скопје. 

Промената е извршена со решението УП бр. 
.12-8396 од 24. III. 1971 година на Собранието на град 
Скопје — Одделение за инспекции — Скопје. 

Од* Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 365 од 14. VII. 1971 година. (1401) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 335, трапа 1303, книга V е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Автотранспорт-
ното претпријатие за превоз на патници и стока 
„Пролетер" — Скопје, Мешков Глигор, му преста-
нува правото за потпишување, бидејќи е разрешен 
од должност со одлуката бр. 0202-3/70 од 21. XI. 
1970 година на претпријатието, од одржаната сед-
ница на 21. XI. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 385 од 14. XI. 1971 година. (1402) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 777, страна 537, книга III е запишано след-
ното: Претставништвото во Скопје, ул. „Орце Ни-
колов" бр. 71, на Претпријатието за увоз-извоз на 
руда и метал „Југометал" — Белград се преселува 
во Скопје, од ул. „Орце Николов" бр. 71, на ул. 
„Иво Рибар-Лола" бр. 2/III. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 348 од 14. VII. 1971 година. (1403) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 696, страна 1119, книга II е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Продавницата во Скопје, ул. „Стив Нау-
мов" бр. 119, на Фабриката за изработка на чевли 
„Комуна" — Призрен, согласно со одлуката бр. 976/1 
од 6. IV. 1971 година на работничкиот совет на 
фабриката од одржаната седница на 6. IV. 1971 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 376 од 14. VII. 1971 година. ' (1404) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1024, страна 77, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Стовариштето во 
Скопје, ул. „Илинденска" бр. 13, на Трговското прет-
пријатие „Ферромото" — Марибор Ристов Јордан е 
разрешен од должност и за нов раководител на 
истата е назначен Златев Темелко, со решението 
бр. 12481 од 6. VII. 1971 година, на „Ферромото" — 
Марибор, кој нема да биде потписник, бидејќи ис-
тото се потпишува, задолжува и раздолжува, од 
матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 762 од 20. VII. 1971 година. (1405) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 787, страна 729, книга VI е запишано след-
ното: Бифето во Скопје, на ул. „1", населба Драче-
во, на Угостителската работна организација „Ме-
тропол" — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-3614 
од 27. ХИ. 1970 година на работничкиот совет на 
„Метропол" — Скопје, од одржаната седница на 
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26. XII. 1970 година се брише од регистарот на прет-
пријатијата и дуќаните, од рег. бр. 787, страна 605, 
книга III. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
352 од 12. VII. 1971 .година. (1406) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1175, страна 899, книга V е запишано след-
ното: фирмата на Продавницата за намештај во 
Скопје, населба Маџари на Товарна похиштва 
„Мебло" — Нова Горица, согласно со одлуката на 
работничкиот совет од одржаната седница на 24. 
XI. 1970 година се менува и гласи: „Мебло" — 
Товарна похиштва — Нова Горица „Салон Мебло" 
— Скопје, населба „Маџари". 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1055/70 од 8. VII. 1971 година. (1407) 

'Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 853, страна 1139, книга III е запишано след-
ното: Фирмата на Претставништвото во Скопје, ул. 
„Ленинова" бр. 38 на „Ауто мотор строј" — Веле-
трговачко и посредничко претпријатие — Загреб, со-
гласно со одлуката на работничкиот совет од одр-
жаната седница на 5. XII. 1966 година на „Ауто мо-
то строј" — Загреб и решението Фи. бр. 2943/66-2 
од 15. XII. 1966 година за регистрација на Окруж-
ниот стопански суд во Загреб се менува и гласи: 
„Ауто мотор строј" — претпријатие за велетрговина, 
малопродажба, посредување и застапување на стра-
ни и домашни фирми — Загреб — Претставништво 
во Скопје, ул. „Ленинова" бр. 38. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 847/70 од 18. VI. 1971 година. (1410) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на одлуката на советот на Меди-

цинскиот факултет на Универзитетот „Кирил и Ме-
тодиј" — Скопје, согласно со чл. 21, 22, 23 и 24 од 
Правилникот за работни односи, распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 

1. Секретар на Факултетот, 

2. Еден лекар на Институтот за хи сто логи ја, 
3. Еден лекар на Институтот за патолошка ана-

томија, и , 
4. Еден'лекар-стоматотог на Катедрата преткли-

ничка протетике. 
Услови: 
Покрај општите услови за примање на работ-

ници на работа, кандидатите треба да ги исполну-
ваат и следните услови: 

за работното место под реден бр. 1 кандидатот 
треба да има завршено правен факултет и најмал-
ку 5 години работно искуство, 

за работното место под реден бр. 2 кандидатот 
треба да има завршено медицински факултет, 

за работното место под реден бр. 3 кандидатот 
треба да има завршено медицински факултет и 
обаве,на едногодишна лекарска практика. За мажи, 
регулирана воена обврска, 

за работното место под реден бр. 4 кандидатот 
треба да има завршено медицински факултет — 
Отсек стоматолог^ а и обавеза едногодишна лекар-
ска практика. 

Со молбата кандидатите треба да ги поднесат 
и следните документи: извод од книгата на родени; 
диплома за завршен медицински односно правен 
факултет, доказ за работното искуство, доказ за 
завршена едногодишна лекарска практика, лекар-
ско уверение и уверение дека не е под истрага. 

Молбите со сите документи се поднесуваат до 
Секретаријатот на Медицинскиот факултет — По-
шта 9 — Скопје. 

Некомплетираните молби нема да се земат 
предвид при решавањето. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 

(798) Медицински факултет — Скопје 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ГРАДЕЖНАТА 
ЗАНАЕТЧИСКА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

„26 ЈУЛИ"- — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за директор на работната организација 

УСЛОВИ: Покрај условите, предвидени со за-
кон, треба да ги исполнува и следните услови: 

1. Да има висока или виша стручна подго-
товка (економска, правна или градежна на-
сока) со најмалку 5 години работно искуство 
на раководни работни места во стопанството 
или да има средна стручна подготовка од 
економска, правна или градежна насока со 
најмалку 15 години работно искуство на ра-
ководни работни места во стопанството. 

Кандидатот треба да ги достави следните до-
кументи: молба, кратка биографија, доказ за струч-
ната подготовка, уверение дека не е под истрага и 
не е .осудуван, потврда за работната практика и на 
раководните работни места. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-, 
вањето. 

Молбите со непотполна документација нема да 
се разгледуваат. 

Молбите се доставуваат до Конкурсната коми-
сија на Градежната занаетчиска работна органи-

з а ц и ј а „26 ЈУЛИ" — Скопје. 

Врз основа на член 90 од Законит за социјал-
на заштита („Службен весник на СРМ", бр. 16/70), 
чл. 14 и 42 точ. 7 и одредбите на чл. 13 и 15—17 
од Статутот на Фондот, заклучокот на Управниот 
одбор на Фондот донесен на седницата одржана на 
19 мај 1972 год., а во врска со финансискиот план 
и Програмата за задачите и работите на Фондот за 
1972 година, Уцравниот одбор на Републичкиот 
фонд за социјална заштита —• Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 

за распределба ва средствата наменети за инвести-
циони расходи за 1972 година без обврска на 

враќање 

I. Предвидените средства за 1972 година во фи-
нансискиот план со Програмата за задачите и ра-
ботите на Фондот за 1972 година, наменети за ин-
вестициони расходи, ќе се распределат, без обвр-
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ска на враќање, заради реализирање само на след-
ните основни задачи и потреби во областа на соци-
јалната заштита во СР Македонија, на кои Фондот 
им дава приоритет: 

1) за проширување капацитетите за комплексна 
рехабилитација и занослување под посебни усло-
ви, т. е. за сместување на лица со психички не-
достатоци и физички инвалидни лица (разни ви-
дови заштитни работилници и установи за про-
фесионално оспособување на младинци и лица со 
оштетен слух и вид); 

2) за изградба на нови, проширување и до-
градување на постојни објекти за сместување на 
стари лица хронично оболени и тешко-физички 
инвалидни и изнемоштени лица, како и за набав-
ка на опрема и инвентар; 

3) за довршување на започнати односно про-
ширување на постојни капацитети за стационарно 
сместување на деца без родителска грижа, како и 
за набавка на опрема и инвентар; 

4) за изградба, доградба и опремување на објек-
ти за центри за социјална работа; 

5) за исплата на обврски по склучени договори 
во 1971 година за изработка на студии на теми од 
областа на социјалната заштита, како и за доде-
лување нови средства во 1972 година за изработка 
на други студии од областа на социјалната за-
штита. 

П. Сообразно со одредбите на чл. 88 од Зако-
нот за социјална заштита, право на учествување 
во конкурсов и корисници на средствата на Фон-
дот можат да бидат: установите за социјална за-
штита, работните и други организации и месните 
заедници. 

III. Средствата за изградба, адаптација и опре-
мување на установите и организациите од точката 
П на овој конкурс, Фондот ги доделува врз осно-
ва на обезбедување средства за сопствено учество 
од корисниците, кое изнесува: 

— 50% од претсметковната вредност, за уста-
нови за социјална заштита, што ќе служат за по-
требите на граѓаните од подрачјето на една оп-
штина; 

— 30% од претсметковната вредност, за устано-
ви за социјална заштита, што ќе служат за по-
требите на граѓаните од подрачјето на две или 
повеќе општини; 

— 20% од пресметковната вредност, за уста-
нови за социјална заштита во општините што се со 
закон утврдени како неразвиени; 

— 10% од пресметковната вредност, за уста-
нови за социјална заштита во недоволно развие-
ните општини кои, согласно со утврдените крите-
риуми од надлежните органи на Републиката, ќе ^ 
имаат посебен третман. 

Фондот може исцело да ја финансира изград-
бата, адаптацијата и опремувањето .на установите 
за социјална заштита од општ интерес за Репуб-
ликата. 

IV. Заинтересираните установи и организации 
од точката П на Конкурсот поднесуваат барање до 
Управниот одбор на Фондот, заради добивање сред-
ства за инвестиции од Фондот, а кое треба особе-
но да ги содржи следниве податоци и прилози: 

1) назив на подносителот на барањето; 2) целта 
и потребата за која се бараат средствата; 3) из-
носот на средствата што се бара; 4) износот на 
средствата што треба да служи за сопствено учество 
во финансирањето изградбата на објектот, набав-
ката на опремата и инвентарот, односно износот за 
извршување на работата за која се бараат средства-
та од Фондот; 5) техничка и друга документација 

неопходна за оценување оправданоста на барањето 
за доделување на средства; и 6) кон барањето на 
средства за набавка на опрема и инвентар се при-
лага и спецификација на истите, по вид, коли-
чество и вредност. 

V. Првенство во добивањето на средства од 
Фондот за инвестиции имаат: 

1) објектите и потребите на кои, со Програ-
мата за развој на социјалната заштита во СР Ма-
кедонија за 1972 година им е дадено првенство по-
ради итност и важност; 2) започнатите, недоврше-
ните и неопремените објекти а особено оние објек-
ти во чија изградба учествува Фондот; 3) бара-
њата на корисниците од недоволно развиените по-
драчја; 4) барањата на корисниците коишто ќе 
ги здружат своите средства со средствата на други 
за изградба и опремување на установи за социјал-
на заштита, што ќе служат за потребите на граѓа-
ните од две или повеќе општини; и 5) барателите 
кои ќе понудат подобри услови според распишаниот 
конкурс. 

VI/ Молбите за барање средства со наведената 
документација во точката IV од Конкурсот да се 
достават до Републичкиот фонд за социјална за-
штита — Скопје — 91000 (поштенска прегратка 546) 
или непосредно во Фондот. 

Молбите со кои се бараат средства за задачи и 
потреби што не се наведени во точката I од Кон-
курсов, како и оние молби кон кои не^ е прило-
жена техничка и друга документација, ќе се сме-
таат дека не се поднесени и нема да се земаат во 
постапка. 

VП. Конкурсот трае ТРИЕСЕТ ДЕНА од денот 
на објавувањето. 

Бр. 169 
19 мај 1972 година 

Скопје 
, ОД УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ 

С О Д Р Ж И Н А 

Закон за воведување републички данок 
на промет на стоки на мало (Пречистен 
текст) — — — — — — — — — 369 
Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Специјалната болница за костно-
зглобна туберкулоза —• Охрид — — — 369 
Одлука за давање согласност на Стату-
тот на Домот за доенчиња и мали деца 
— Битола — — — — — — — — 370 
Одлука за именување заменик на репуб-
личкиот секретар за економски односи со 
странство и заменик на републичкиот 
секретар за здравство и социјална поли-
тика — — — — — — — — — 370 
Одлука за . разрешување и именување 
претседател на Републичката комисија за 
верски прашања — — —• — — — 370 
Одлука за Програма на здравствената 
заштита на населението на Социјалистич-
ка Република Македонија за 1972 година 370 
Решение за именување потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за законодав-
ство и организација — — — — — 374 
Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за законодавство и 
организација — — — — — — — 374 
Правилник за минимални технички ус-
лови за вршење промет на мало на наф-
тени деривати и масла за подмачкување 
на моторни возила и друго — — — — 375 
Извештај на Републичката изборна ко-
мисија за избор на пратеници на Собра-
нието на СРМ — — —• •— — — — 376 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У.бр. 22/70 од 21 април 1972 година — — 376 
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