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З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Природните реткости се ставаат под заштита 

според одредбите на овој закон без оглед на тоа 
дали се општествена сопственост или сопственост 
на граѓани, здруженија на граѓани, општествено-
политички организации и граѓанско-правни лица и 
дали се регистрирани. 

Член 2 
Природни реткости во смисла на овој закон се 

недвижни и движни делови и предмети на жи-
вата и неживата природа кои поради своите науч-
ни, естетски, здравствени и други вредности, кул-
турна, образовно-воспитна и туристичко-рекреа-
тивна функција, како културни добра, се под по-
себна заштита на општествената заедница. 

Член 3 
Целта на заштитата на природните реткости е: 
— зачувување на природните реткости во сво-

јата изворна природна состојба, 
— создавање на што поповолни услови за одр-

жување, развој и унапредување на природните 
реткости, 

— спречување на секакви дејствија со кои не-
посредно или посредно би можела да се измени 
состојбата или природниот развој на природните 
реткости, 

—- регулирање на односот на човекот кон при-
родните реткости заради нивно трајно и рацио-
нално користење. 

Член 4 
Заштитата на природните реткости е дејност од 

посебен општествен интерес. 
Заштитата на природните реткости ја оства-

руваат, според одредбите на овој закон, заводите 
за заштита на природните реткости (заводи) и др-
жавните органи, установите што се занимаваат со 

заштита, чување, проучување и стручно одржување 
на природните реткости, националните паркови, 
како и одборите од член 75 и здруженијата и оп-
штествените организации од член 77 на овој закон. 

Член 5 
Природните реткости се употребуваат и корис-

тат, според својата намена и природа, за задово-
лување на културните, здравствените и другите 
потреби на граѓаните и општествената заедница. 

Член 6 
Никој не смее да оштети ниту да уништи при-

родна реткост. 
Никој не смее да презема какви и да било 

дејствија врз природна реткост или во нејзина не-
посредна близина без дозвола од надлежниот завод. 

Член 7 
Природна реткост може да биде општествена 

сопственост. 
На природна реткост можат да имаат право на 

сопственост граѓани, здруженија на граѓани, оп-
штествено-политички организации и граѓанско-
правни лица. 

Природна реткост што ќе се најде во земја или 
во вода, без оглед на тоа дали е извадена, се смета 
за општествена сопственост. 

Член 8 
Правото на користење на природна реткост во 

општествена сопственост и припаѓа на општината 
на чие подрачје е природната реткост, доколку тоа 
право не и припаѓа на друга општествено-политич-
ка заедница, организација на здружен труд или 
друга организација. 

Член 9 
Правото на користење на природна реткост во 

општествена сопственост и правото на сопственост 
на природна, реткост можат да се ограничат зара-
ди заштита, конзервација или реставрација на не-
движна природна реткост или заради задоволување 
на културните или други потреби на граѓаните и 
општествената заедница, ако е тоа во општ ин-
терес. 

Правото на користење на природна реткост мо-
же со решение на надлежниот орган да се пре-
несе од еден носител на друг носител на тоа пра-
во, а недвижната природна реткост, на која постои 
право на сопственост, може да се експроприра ако 
е тоа во општ интерес. 

Надоместокот за ограничување правото на соп-
ственост на природна реткост од став 1 на овој 
член и преносот на правото на користење и експро-
пријацијата од став 2 на овој член се врши според 
прописите за експропријација. 

Постоењето на општ интерес во смисла на став 
1 и 2 на овој член се утврдува со решение на Из-
вршниот совет. 

Член 10 
Како имател на природна реткост, во смисла на 

овој закон, се смета носителот на правото на ко-
ристење односно сопственикот, како и друго лице 
кое по кој и да било правен основ ја држи при-
родната реткост. 

Ако не е познат имателот на природната рет-
кост, за природната реткост се грижи општината 
додека не се утврди имателот. 
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Ако во смисла на став 2 на овој член не се 
јави сопственикот на природна реткост, за недвиж-
на природна реткост во рок од шест години, а за 
движна природна реткост во рок од три години, 
природната реткост станува општествена сопстве-
ност. 

Член И 
Природните реткости и се достапни на јавноста 

според одредбите на овој закон. 
На јавноста и е достапна научната и стручната 

документација за природните реткости со која рас-
полагаат заводите. 

Член 12 
Работниците на заводите и на установите што 

се занимаваат со заштита, чување, проучување и 
стручно одржување на природните реткости ве мо-
жат за своја сметка или за сметка на други лица 
да купуваат или на друг начин да прибавуваат 
природни реткости и предмети за кои основано се 
претпоставува дека имаат својство на природни 
реткости. 

Доколку работникот имал предмети од став 1 на 
овој член пред стапувањето на работа, должен е 
тоа да го пријави на установата и да поднесе спи-
сок на природните реткости како и на предметите 
за кои основано може да се претпостави дека 
имаат својство на природни реткости што ги по-
седува. 

П. ПРИРОДНИ РЕТКОСТИ 

Член 13 
Природни реткости во смисла на овој закон се: 
1. природни резервати, 
2. одделни растителни и животински видови 

надвор од природните резервати, 
3. споменици на природата, 
4. меморијални споменици. 

Член 14 
Природни резервати се просторно ограничени 

природно-изворни подрачја со посебни состојци и 
карактеристики (геолошки, хидролошки, флорис-
тички, фаунистички и биоценолошки) и заради нив-
ното научно, културно, Просветно, туристичко, ес-
тетско, здравствено и друго значење за општестве-
ната заедница се заштитуваат од неконтролирани 
дејствија на човекот. 

Природните резервати можат да бидат: 
а) општи природни резервати и 
б) посебни природни резервати. 

Член 15 
Општи природни резервати се: 
— национални паркови, 
— строги природни резервати, 
— научно-истражувачки природни резервати, 
— предели со посебни природни карактеристи-

ки, и 
— карактеристични пејсажи. 

Член 16 
Национални паркови се поголеми просторно 

ограничени подрачја со различни природни рет-
кости на живата и неживата природа, кои поради 
своите особени природни вредности и убавини имаат 
посебно значење и служат за одмор и рекреација. 

За одделни делови во националните паркови 
во кои се наоѓаат автохтони и други ретки видо-
ви на флората и фауната, како и споменици на 
природата, се утврдуваат зони на потполна заш-
тита. 

Во националните паркови не смеат да се вршат 
дејствија што би можеле да ја нарушат автентич-
ната целина и природните убавини на паркот. 

Во националните паркови можат да се вршат 
определени работи за потребите на науката и за 
зголемување атрактивноста на парковите за рекре-
ација и развој на туризмот, како и мелиоративни 
работи во согласност со просторно-регионалниот 
план на подрачјето и на националниот парк. 

Одлука за дејствијата од претходниот став до-
несува органот на управување на националниот 
парк по претходно прибавено мислење од Репуб-
личкиот завод. 

Член 17 
Строги природни резервати се просторно огра-

ничени подрачја во кои е зачувана природната 
изворност на биоценозите (растителни и животин-
ски заедници). 

Во строгите природни резервати не смеат да се 
вршат какви и да било дејствија што можат да 
ја попречат слободната еволуција на природата. 

По исклучок, во строгите природни резервати 
можат да се вршат надгледувања за научни цели 
по претходно прибавена дозвола од Републичкиот 
завод. 

Член 18 
Научно-истражувачки природни резервати се 

просторно ограничени подрачја, кои, заради потре-
бите на науката и стопанството, се определуваат 
за научни истражувања. 

Во научно-истражувачките природни резервати 
се надгледува и насочува еволутивниот развој на 
живиот свет и се вршат други дејствија со кои не 
се нарушуваат основните карактеристики на ре-
зерватот. 

Член 19 
Предели со посебни природни карактеристики 

се подрачја кои се одликуваат со своевиден па-
норамски изглед и особена природна убавина, на-
станати на природен начин, кои служат како воз-
душни бањи, излетнички места, парк-шуми или за 
други слични намени. 

За вршење на какви и да било дејствија во 
пределите од став 1 на овој член е потребно прет-
ходно мислење од надлежниот завод. 

Член 20 
Карактеристични пејсажи се оние делови на 

просторот, кои по своите географски особености и 
творбите на човекот се истакнуваат од другата око-
лина и имаат излетничко, рекреативно, историско, 
културно или научно значење. 

Во карактеристичните пејсажи можат да се вр-
шат одредени дејствија по претходно прибавено 
мислење од надлежниот завод. 

Член 21 
Посебни природни резервати се просторно огра-

ничени подрачја во кои се заштитуваа.т определе-
ни биоценолошки, флористички, фаунистички, гео-
лошки и хидролошки природни реткости. 

Во посебните природни резервати не смеат да 
се вршат дејствија што би можеле да ја нарушат 
природната рамнотежа на животните заедници од-
носно да ги изменат основните карактеристики на 
резерватите. 

За вршење на дејствија во посебните природни 
резервати е потребна претходна согласност на Ре-
публичкиот завод. 

Член 22 
Општите природни резервати од член 16, 17 и 

18 и посебните природни резервати од член 21 се 
прогласуваат со закон. 

Општите природни резервати од член 19 и 20 
ги прогласува собранието на општината на чие 
подрачје се наоѓаат. 

Член 23 
Заштитата на одделни растителни и животин-

ски видови, надвор од природните резервати, кои 
поради природни дејствија или поради дејствијата 
на човекот се проретчени или нивниот опстанок 
е загрозен, како и на ендемичните форми и на 
видовите од особено значење за науката, се обез-
бедува преку заштитата на нивната животна заед-
ница и леглата, гнездата и развојните облици ( ја ј -
ца, ларви, младенчиња) на животните доколку не 
се заштитени со други прописи. 
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Заштитата на растителните и животинските ви-
дови од став 1 на овој член, во зависност од нив-
ното значење и степенот на проретченоста и за-
грозеноста, може да биде трајна или привремена и 
општа или регионална. 

Мислење за тоа каква заштита е потребна во 
смисла на претходниот став дава Републичкиот 
завод. 

Член 24 
Растителните видови и нивните плодови од 

член 23 не смеат да се откорнуваат, преместуваат, 
оштетуваат или уништуваат, а животинските ви-
дови и нивните легла, гнезда и развојни облици не 
смеат да се вознемируваат, преместуваат, прогону-
ваат или убиваат. 

Собирање на заштитени растенија и нивни пло-
дови, фаќање и убивање на заштитени животни и 
нивни развојни облици надвор од природните ре-
зервати може да се врши само за научни истра-
жувања по претходно прибавена дозвола од Ре-
публичкиот завод. 

Член 25 
Споменици на природата се одделни ретки де-

лови на живата или неживата природа, кои пора-
ди своите специфични карактеристики имаат по-
себна научна, културна, образовно-воспитна, естет-
ска и друга вредност. 

Како споменици на природата се сметаат гео-
графски, геолошки, палеонтолошки, геоморфолош-
ки, хидролошки, флористички, фаунистички објекти 
и појави на природата, а особено: езера, реки и 
клисури, водопади, извори, пештери, формации на 
карпи, геолошки пластови, групации на минерали 
и кристали, како и ретки или автохтони дрвја и 
грмушки кои се одликуваат со голема старост или 
со други хабитуелни карактеристики, како и огра-1 
ничени мали подрачја на животински или расти-1 
телни заедници од посебна научна вредност. 

За вршење на какви и да било дејствија кг 
спомениците на природата е потребна претходна 
дозвола од Републичкиот завод. 

Спомениците на природата ги прогласува со-
бранието на општината на чие подрачје се нао-
ѓаат. 

Ако споменик на природата се наоѓа на подрач-
је на две или повеќе општини, неговото прогласу-
вање го вршат собранијата на тие општини. 

Член 26 
Одделни споменици на природата, што се од 

особено значење за општествената заедница, можат 
да се прогласуваат со закон. 

Член 27 
Меморијални споменици на природата се про-

сторно ограничени природни амбиенти од истори-
ско или легендарно значење за македонскиот на-
род, народностите односно етничките групи. 

За вршење какви и да било дејствија во ме-
моријалните споменици е потребна претходна доз-
вола од надлежниот завод. 

Меморијалните споменици на природата ги про-
гласува собранието на општината на чие подрачје 
се наоѓаат. 

Ако меморијален споменик на природата се на-
оѓа на подрачје на две или повеќе општини, него-
вото прогласување го вршат собранијата на тие 
општини. 

Член 28 
Прогласувањето на природните реткости се вр-

ши по претходно прибавено мислење од Републич-
киот завод. 

Ш. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ИМАТЕЛИТЕ 
НА ПРИРОДНИТЕ: РЕТКОСТИ 

Член 29 
Секој имател на природна реткост или предмет, 

за кој основано може да се претпостави дека има 
својство на природна реткост, е должен природ-

ната реткост односно предметот да го пријави на 
надлежниот завод или на надлежниот орган на 
општината на чие подрачје се наоѓа природната 
реткост, односно предметот, во рок од три месеци 
од денот кога станал имател. 

Надлежниот општински орган без одлагање ќе 
му ја достави пријавата на надлежниот завод. 

Имателот на природната реткост ќе постапи 
според одредбата од став 1 на овој член и во од-
нос на сите промени што ќе настанат на природ-
ната реткост по нејзиното пријавување, како и 
правните промени во врска со природната рет-
кост. 

Член 30 
Имателот на природната реткост е должен при-

родната реткост внимателно да ја чува, да се гри-
ж и за нејзиното одржување и навреме да ги презе-
ма пропишаните техничко-заштитни и други мерки 
потребни за одржувањето и заштитата на природ-
ната реткост. 

Трошоците во врска со чувањето и одржување-
то на природната реткост и со спроведувањето на 
техничко-заштитните мерки ги поднесува имателот 
на природната реткост ако тие не ги надминуваат 
приходите и другите користи што ги има од при-
родната реткост. 

Имателот на природната реткост не е должен 
да ги поднесува трошоците над износот на тие при-
ходи односно користи. Овие трошоци ги обезбе-
дува општината. 

Ако имателот на природна реткост смета дека 
трошоците во врска со чувањето и одржувањето на 
природната реткост односно во врска со преземени-
те мерки според овој закон како и надоместоците 
на штетата што ја трпи поради преземените мерки 
не се правично определени од страна на општи-
ната односно од надлежниот завод, може да бара 
висината на надоместоците да ја утврди судот. 

Член 31 
Ако имателот на природната реткост не ја из-

врши пропишаната мерка, чии трошоци не ги над-
минуваат приходите и другите користи што тој ги 
има од природната реткост, надлежниот завод ќе 
му определи рок во кој е должен да ја изврши 
таа мерка, со предупредување дека во спротивно 
мерката ќе биде извршена на негов трошок. 

Ако имателот на природната реткост ни по 
предупредувањето не ја изврши пропишаната мер-
ка во определениот рок, надлежниот завод може да 
ја изврши таа мерка на трошок на имателот. 

Член 32 
Во случај на отуѓување на природна реткост 

за чие одржување се вложени значителни опште-
ствени средства и со тоа е зголемена нејзината 
вредност, сопственикот на природната реткост е 
должен да ги надомести вложените општествени 
средства. 

Висината на надоместокот од став 1 на овој 
член ја утврдува надлежниот општински орган по 
претходно прибавено мислење од надлежниот завод. 

Ако сопственикот на природната реткост не е 
задоволен со висината на надоместокот во смисла 
на став 2 на овој член, висината на надоместокот, 
по предлог од сопственикот, ќе ја утврди во вон-
процесна постапка надлежниот општински суд. 

Побарувањето на надоместокот според став 1 на 
овој член за општествените средства вложени во 
недвижна природна реткост се обезбедува со хи-
потека на природната реткост. 

Член 33 
Имателот на природна реткост е должен да му 

допушти истражување и проучување на природната 
реткост за научни цели на лицето што за тоа има 
одобрение од надлежниот завод. 

Имателот на предмет за кој се претпоставува 
дека е природна реткост во смисла на одредбите 
на овој закон е должен на установата или на ли-
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дата овластени од надлежниот завод да им допуш-
ти предметот да го прегледаат, да извршат потребни 
истражувања или проучувања, технички, фотограф-
ски или филмски да го снимаат. 

Член 34 
Надлежниот завод може да го задолжи имате-

лот на природната реткост да ја направи природ-
ната реткост достапна на јавноста на посебен на-
чин, ако тоа, со оглед на природата и намената на 
природната реткост, е потребно заради задоволува-
ње на културните потреби на граѓаните и опште-
ствената заедница. 

Ако поради мерките одредени во смисла на став 
1 на овој член имателот на природната реткост тр-
пи штета, заводот што ги одредил тие мерки е 
должен на имателот да му ја надомести штетата. 

Член 35 
При организирање на позначајни културни ма-

нифестации имателот на природна реткост е дол-
жен, по барање од надлежниот завод, да овозможи 
определената природна реткост да се користи за 
таа цел. 

Заводот и имателот на природната реткост 
склучуваат договор со кој, покрај другите дого-
ворни обврски, се предвидува давање на гаран-
ција за случај на оштетување или уништување на 
природната реткост (полагање на паричен депозит 
во банката, осигурување ка ј заводот за осигуру-
вање). 

Имателот на природната реткост може да поба-
ра за процената на вредноста, за потребата од ко-
ристење на природната реткост и за мерки за оси-
гурување на природната реткост да одлучи репуб-
личкиот секретар за култура, по предлог од по-
себна стручна комисија. 

Трошоците за преземањето, преносот и другите 
трошоци во врска со користењето на природната 
реткост ги поднесува организаторот на манифеста-
цијата по чија иницијатива заводот ја побарал 
природната реткост. 

Член 36 
Дејствија што можат да предизвикаат геомор-

фолошки и биолошки промени како и промени на 
обликот и изгледот на природните реткости или 
дејствија што можат да ги оштетат или уништат 
природните реткости и да го нарушат нивниот ин-
тегритет, можат да се преземаат само по претходно 
одобрение од надлежниот завод. 

Како дејствија од став 1 на овој член се сме-
таат особено: истребување и проретчување на рас-
тителни и животински видови, менување на карак-
терот и составот на биоценозите (заедниците), кон-
зервирање, кршење, оштетување, уништување, се-
чење, откорнување, насипување, експлоатација на 
камен, песок, чакал и земја, загадување на возду-
хот, земјата и водата и други слични дејствија 
како и внесување на туѓи растителни и животин-
ски видови, подигање и работа на индустриски, 
занаетчиски и други постројки или работилница 
во непосредна близина на природните реткости. 

Член 37 
Ако со редовна употреба или користење на при-

родната реткост и се нанесува штета, надлежниот 
општински орган може, во согасност со надлеж-
ниот завод, да го задолжи имателот на природната 
реткост употребата односно користењето на при-
родната реткост да ги врши на определен начин 
или за определени цели. 

Ако поради мерката од став 1 на овој член има-
телот на природната реткост трпи штета, општи-
ната чиј орган ја одредил мерката е должна на 
имателот на природната реткост да му ја надо-
мести штетата. 

Член 38 
Ако имателот на природната реткост небреж-

- 1а чува или нестручно ја одржува природната 

реткост така што постои опасност природната рет-
кост да биде оштетена или уништена, па ни по 
предупредувањето не ги обезбеди условите за неј-
зино чување и стручно одржување, надлежниот 
општински орган, по предлог од надлежниот завод 
може со свое решение да одреди природната рет-
кост да му се даде на управување на старател 
определен за таа цел. 

Старателот е должен да ги преземе сите мер-
ки потребни за одржување на природната рет-
кост. Мерките што го надминуваат редовното одр-
жување, старателот може да ги преземе само по 
одобрение од надлежниот завод. 

Во случај од став 2 на овој член трошоците за 
одржување на природната реткост кои не ги над-
минуваат приходите или другите користи од при-
родната реткост, паѓаат на товар на имателот на 
природната реткост, а привремено ги надмирува 
органот што го одредил старателот, со право на 
регрес од имателот на природната реткост. Тро-
шоците што ги надминуваат приходите или дру-
гите користи од природната реткост паѓаат на то-
вар на органот што го одредил старателот. 

Органот што го одредил ќе го разреши стара-
телот ако имателот на природната реткост дока-
же дека обезбедил услови за нејзино чување и 
стручно одржување. 

Член 39 
Ако движна природна реткост не е доволно 

заштитена на местото на кое се наоѓа, а имате-
лот на природната реткост објективно не е во 
состојба да ја обезбеди оваа заштита, надлежниот 
завод може со решение да одреди природната рет-
кост да се предаде на привремено чување и ко-
ристење на установа чија задача е заштита, чува-
ње, проучување и стручно одржување на природ-
ни реткости или да се пренесе на друго место каде 
што ќе биде подобро заштитена до обезбедувањето 
па потребните услови за чување на природната 
реткост. Трошоците за одржување и чување на 
ваква природна реткост ги поднесува установата 
која природната реткост ја презела на чување и 
користење. 

Мерката од став 1 на овој член може да се 
одреди и во случај кога на друг начин не може 
па јавноста да и се обезбеди достапност на природ-
ната реткост (член 34). 

Член 40 
На недвижна природна реткост не смеат да се 

истакнуваат фирми, реклами, табли и други извес-
тувања. 

По исклучок, дејствијата од став 1 на овој 
член можат да се вршат само по претходна дозво-
ла од надлежниот завод. 

Член 41 
Природните реткости не можат да се извезуваат 

ниту изнесуваат во странство. 
По исклучок, природната реткост може да се 

извезе односно изнесе во странство само со одо-
брение на републичкиот секретар за култура, а но 
претходно прибавено мислење на Републичкиот 
завод. 

Ако природната реткост е по потекло од друга 
социјалистичка република или социјалистичка ав-
тономна покраина, пред издавањето на одобрение 
за извезување односно изнесување во странство 
ќе се прибави и мислење од републичкиот однос-
но покраинскиот завод за заштита на природните 
реткости на таа република односно покраина. 

Според одредбите од став 2 и 3 на овој член 
ќе се постапи во случај на изнесување на природна 
реткост во странство заради организирање на по-
значајни културни манифестации (член 35). 

Член 42 
Сопственик кој има намера да продаде природ-

на реткост е должен претходно да ја понуди за 
продажба на општината на чие подрачје е при-
родната реткост. 
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Сопственикот е должен во понудата да ја наве-
де цената и другите услови на продажбата. 

Одредбите од став 1 и 2 на овој член ќе се 
применуваат и во случај ако носителот на правото 
на користење на природната реткост во опште-
ствена сопственост има намера, под условите пред-
видени со закон, да ја продаде природната рет-
кост. 

Член 43 
Општината има право во рок од шеесет дена 

од денот на приемот на писмената понуда за ку-
пување на природната реткост таа понуда да ја 
прифати по цената и другите услови што се наве-
дени во понудата. 

Ако општината на која и е поднесена понудата 
нема намера сама да го користи своето право на 
првенство во купувањето, должна е најдоцна во 
рок од триесет дена од денот на приемот на по-
нудата да го извести за понудата заводот на чие 
подрачје е природната реткост. Заводот има право 
понудата да ја прифати во рокот пропишан за 
прифаќање на понудата од страна на општината. 

Ако ни заводот не ја прифати понудата, во рок 
од тоиесет дена по истекот на рокот определен за 
прифаќање на понудата од заводот, понудата може 
да ја прифати друга општествено-политичка заед-
ница, организација на здружен труд или друга са-
танизација на која заводот ја отстапил понудата. 

По истекот на роковите за прифаќање на по-
нудата (став 1 и 3 на овој член), сопственикот 
односно носителот на правото на користење може 
природната реткост да ја продаде на друго лице 
по цена што не е пониска од цената наведена во 
понудата и под условите кои за купувачот не се 
поповолни од условите што се содржани во пону-
дата. 

Член 44 
Правните лица наведени во член 43 на овој 

закон имаат право на првенство во купувањето и 
во случај на принудна продажба на природната 
реткост и тоа според дадената понуда и постапка 
за принудна продажба што е најповолна за соп-
ственикот односно носителот на правото на корис-
тење. 

Органот што спроведува постапка за принуд-
на продажба на природна реткост е должен да ја 
извести општината и заводот на чие подрачје се 
наоѓа природната реткост дека е одредена принуд-
на продажба. 

Член 45 
Ако сопственикот односно носителот на пра-

вото на користење ја продаде природната реткост, 
а претходно не ја понудил на продажба на општи-
ната или ако ја продаде по цена пониска од це-
ната наведена во понудата на општината или под 
услови што за купувачот се поповолни од усло-
вите наведени во понудата, општината има право 
со тужба против продавачот и купувачот да бара 
поништување на договорот за купопродажба во 
рок од деведесет дена од денот кога општината 
дознала за неговото склучување, а најдоцна во рок 
од пет години од денот на склучувањето на дого-
ворот за купопродажба. 

Општината може во рокот од став 1 на овој 
член да бара поништување на договорот за купо-
продажба на природната реткост и кога тој дого-
вор привидно е склучен во вид на подарок или 
кога износот на цената или другите услови на 
продажбата се привидни, а вистинската цена и дру-
гите услови на договорот се поповолни за купу-
вачот. 

Општината има право на поништување на до-
говорот само ако нејзин претставник пред судот 
изјави дека ја купува природната реткост по цена 
и под другите услови под кои е продадена и ако 
депонира пари во висина на износот на цената. 

Во случај на поништување на договорот пре-
стануваат правата на купувачот и третите лица 
стечени врз природната реткост по основ на по-
ништениот договор, без оглед на тоа дали стекну-
вачот на правата бил сорестен, 

Член 46 
Ако општината не го користи своето право на 

првенство во купувањето на природната реткост, 
туку друго правно лице кое го има тоа право, 
тоа може да бара поништување на договорот за 
купопродажба на природната реткост според од-
редбите од член 45 на овој закон, во роковите од 
член 43, став 2 и 3 на овој закон. 

Член 47 
Лице кое смета дека има право на сопственост 

на природна реткост од член 7 став 3 на овој закон 
може да побара, во рок од три години од денот кога 
природната реткост е најдена во земја или во вода, 
да му се угврди тоа право. 

IV. РЕГИСТРИРАЊЕ И ЈАВНО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ 
НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ И ДРУГИ 

УПРАВНИ МЕРКИ 

Член 48 
Секоја природна реткост, како и секој предмет 

за кои ќе се утврди дека има својство на природ-
на реткост, се запишуваат во регистарот на при-
родните реткости. 

Предметите и збирките на музеите, самостој-
ните музејски збирки, зоолошките градини, науч-
ните и други слични установи се запишуваат во 
регистарот на природните реткости како целини, 
според книгата на инвентарот на тие предмети од-
носно збирки врз основа на пријавата што до над-
лежниот завод ја поднесува соодветната установа. 

Установите од став 2 на овој член се должни 
да го известуваат заводот за сите промени во кни-
гата на инвентарот. 

Член 49 
Својството природна реткост како и губењето 

на ова својство го утврдува со решение надлеж-
ниот завод. 

Врз основа на решението од став 1 на овој член 
надлежниот завод врши запишување односно бри-
шење во регистарот на природните реткости. 

Против решението од став 1 на овој член може 
да се изјави жалба до Републичкиот секретаријат 
за култура. 

Жалбата против решението со кое се утврдува 
својството на природна реткост не го задржува 
извршувањето на решението. 

Примерок од решението од став 1 и извод од 
регистарот од став 2 на овој член заводот е дол-
жен да му ги достави на надлежниот општински 
орган. 

За бришењето на природната реткост во ре-
гистарот (став 2) заводот го известува имателот на 
природната реткост. 

Член 50 
Регистар на природни реткости води секој за-

вод за природните реткости на подрачјето за кое 
е основан. 

Регистар на природни реткости на подрачјето 
на општината во која не постои завод води репуб-
личкиот завод. 

Републичкиот завод води централен регистар 
за сите природни реткости на територијата на Ре-
публиката. 

Член 51 
Во регистарот на природните реткости се внесу-

ваат основни податоци за природните реткости, 
а особено: видот на природната реткост, опис и 
Бремето на настанувањето на природната реткост, 
местото во кое се наоѓа природната реткост и име-
то односно називот на имателот на природната рет-
кост, начинот на кој природната реткост е приба-
вена, промените на природната реткост како и по-
датоци за работите на конзервирањето, реставри-
р а њ е ^ и научно-истражувачките работи извршени 
врз природната реткост. 
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За природните реткости во сопственост на гра-
ѓани, здруженија на граѓани, општествено-политич-
ки организации и граѓански правни лица, за кои 
трошоците за одржување се намирени од опште-
ствени средства, во регистарот се внесуваат и по-
датоци за тие трошоци. 

Член 52 
Заводот што извршил запишување односно бри-

шење на недвижна природна реткост во реги-
стар е должен да го извести надлежниот општин-
ски суд или друг надлежен државен орган за да 
се внесат потребните податоци ЕО јавните книги 
што тие ги водат. 

Член 53 
Установите што се занимаваат со заштита, чу-

вање, проучување и стручно одржување на при-
родните реткости се должни на Републичкиот и 
надлежниот завод да им доставуваат извештај за 
состојбата на природните реткости. 

Член 54 
На недвижна природна реткост јавно се одбе-

лежува дека е ставена под заштита на законот. 
Одбележувањето од став 1 на овој член го вр-

ши надлежниот завод. Одбележувањето се поста-
вува на видно место на природната реткост. 

Член 55 
Ископувања и истражувања на објекти од гео-

лошко-палеонтолошки и минералошко-петрограф-
ски карактер што имаат својство на природни рет-
кости, можат да се вршат само врз основа на доз-
вола од заводот на чие подрачје ќе се вршат иско-
пувањата и истражувањата. 

Дозвола од став 1 на овој член се издава на 
научни односно стручни установи, а може да се 
издаде и на други организации или одделни науч-
ни работници, ако ги исполнуваат условите опре-
делени со овој закон. 

Дозвола од став 1 на овој член може да се из-
даде само ако претходно е поднесен основен план 
за спроведување на работите и ако се обезбедени 
финансиски и технички средства потребни за вр-
шење на работите, конзервација и реставрација на 
објектите, уредувањето и презентацијата на објек-
тите како и стручни кадри за тие работи. 

Во дозволата од став 1 на овој член се опре-
делува објектот на кој можат да се вршат рабо-
тите, обемот и видот на работите, времето во кое 
работите треба да се извршат, условите под кои 
можат да се вршат работите, како и обврските на 
извршителот на работите во однос на спроведува-
њето на пропишаните заштитни мерки. 

По извршеното ископување и истражување 
имателот на дозволата е должен во рок од три ме-
сеци по завршените работи да му достави на Ре-
публичкиот завод и на заводот на чие подрачје се 
вршени работите извештај за резултатите на ра-
ботите и за конзервацијата и реставрацијата, уре-
дувањето и презентацијата на објектот. 

Член 56 
Ако имателот на дозволата ги изведува рабо-

тите на ископувањата и истражувањата спротивно 
на пропишаните заштитни мерки односно спротив-
но на издадената дозвола, републичкиот завод мо-
же привремено да ги запре работите, а во случај 
на непосредна опасност за објектите, може да до-
несе решение за одземање на дозволата. 

Член 57 
Извршниот совет определува на кого му при-

паѓа правото на користење на предметите од осо-
бено значење за Републиката, ископани или на ј -
дени при геолошко-палеонтолошки и минералошко-
петрографски ископувања и истражувања. 

Извршниот совет може да определи ископаните 
или најдените предмети да се пренесат од подрач-
јето на општината во кое се ископани или најдени 
во друго место. 

Решение во смисла на став 1 и 2 на овој член 
Извршниот совет донесува по претходно прибавено 
мислење од собранието на општината од чие под-
рачје е природната реткост и Републичкиот завод. 

Член 58 
При подготовките и изработката на планови за 

изведување на работи со кои природните реткости 
би можеле да се оштетат или уништат, односно со 
кои би се изменил природниот изглед или геомор-
фолошките, биолошките и други карактеристики 
на природната реткост, надлежниот орган е дол-
жен да прибави претходно мислење од надлежниот 
завод. 

Ако органот што ги изготвува плановите не го 
усвои мислењето на надлежниот завод, заводот мо-
же да поднесе приговор до собранието на општи-
ната што ги донесува плановите. 

Член 59 
Ако во текот на изведувањето на градежни 

или други работи се дојде до објекти од геолошко-
палеонтолошки или минералошко-петрографски ка-
рактер за кои може да се претпостави дека имаат 
својство на природни реткости, изведувачот на ра-
ботите е должен за тоа веднаш да го извести над-
лежниот општински орган и надлежниот завод, 
кои без одлагање ќе ги преземат потребните мерки. 

Изведувачот на работите е должен да ги пре-
земе нужните мерки наоѓалиштето односно пред-
метите да се зачуваат на местото и во состојбата 
во кои се откриени односно да се заштитат од ош-
тетување или уништување. 

Ако постои непосредна опасност од оштетува-
ње на наоѓалиштето односно на неговите предме-
ти, надлежниот општински орган може со свое ре-
шение привремено да ги запре работите како и да 
преземе други потребни мерки за обезбедување на 
наоѓалиште^ односно најдените предмети и за тоа 
да го извести надлежниот завод. 

Во зависност од карактерот на наоѓалиштето 
односно на предметите, надлежниот општински ор-
ган, по предлог од надлежниот завод, може да до-
несе решение со кое привремено се забранува из-
ведувањето на работите на земјиште кое претста-
вува геолошко-палеонтолошко или минералошко-
петрографско наоѓалиште и да му предложи на 
органот што го издал одобрението за потесна ло-
кација на објектот што се изградува, односно па 
кој се вршат истражувања, да го измени своето 
решение, водејќи притоа сметка за значењето на 
откриеното наоѓалиште односно неговите предме-
ти и големината на штетата што би настанала со 
измената на потесната локација. По поднесениот 
предлог ќе се постапува според прописите за оп-
штата управна постапка. 

Решението од став 4 на овој член надлежниот 
општински орган ќе го донесе во рок од петнаесет 
дена од добивањето на предлогот. 

Член 60 
Ако поради изведување на градежни или дру-

ги работи е потребно преместување на природната 
реткост, решение за новата локација на природ-
ната реткост донесува Извршниот совет по прет-
ходно прибавено мислење од собранието на заин-
тересираната општина и републичкиот завод. 

Трошоците за пренесување на природната рет-
кост ги поднесува инвеститорот. 

V. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗАШТИТАТА 
НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ 

Член 61 
Заштитата на природните реткости ја вршат, 

според одредбите на овој закон заводите за зашти-
та на природните реткости. 

Заводи основаат општините и Републиката. 
Две или повеќе општини можат заеднички да 

основаат завод. 
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Член 62 
Завод може да се основе ако се исполнети 

следните услови: 
— да се обезбедени основни средства за работа 

на заводот, 
— да се обезбедени финансиски средства за 

трајно вршење на дејноста на заводот, 
— да има најмалку по еден биолог, шумар, гео-

лог и географ. 

Член 63 
Заводот врши заштита на природните реткости 

на подрачјето на општината што го основала. 
Ако не постои завод во општината, заштитата 

на природните реткости ја врши Републичкиот за-
вод. 

Член 64 
Заводите ги вршат следните работи: 
— предлагаат донесување на прописи и презе-

мање на мерки во врска со заштитата на природ-
ните реткости и сами преземаат мерки во рамките 
на својата надлежност, 

— ги проучуваат, истражуваат и со научни ме-
тоди ги обработуваат прашањата од областа на за-
штитата на природните реткости, 

— вршат истражувања со цел да се пронајдат 
природни реткости што треба да се заштитат, 

— водат регистар на природните реткости, 
— водат стручна евиденција и документација 

за природните реткости (положба, степен на загро-
зеност, мерки и заштита), 

— го вршат правото на користење на природ-
ните реткости во општествена сопственост што им 
се дадени на користење, 

— изработуваат проекти за вршење на работите 
на конзервација и реставрација на недвижни не-
живи природни реткости, се грижат за изведува-
њето на тие работи, а по потреба и непосредно ги 
изведуваат, 

— вршат непосреден стручен надзор над из-
ведувањето на работите на конзервацијата и ре-
ставрацијата на природните реткости и над спро-
ведувањето на техничко-заштитните и други мерки 
за заштита на природните реткости, 

— ги определуваат, во согласност со надлеж-
ниот општински орган, работите во врска со гри-
жата за чување и одржување на една или повеќе 
природни реткости во општествена сопственост што 
им се доверуваат на здруженијата и општествени-
те организации од член 77 на овој закон. 

— издаваат публикации од областа на зашти-
тата на природните реткости и пропаганден мате-
ријал за природните реткости, 

— по пат на постојани и повремени изложби, 
прикажување на филмови и преку други облици 
на културно-просветна дејност побудуваат и раз-
виваат интерес и однос кон чувањето на природ-
ните реткости, 

— вршат и други стручни и управни работи во 
областа на заштитата на природните реткости што 
им се ставени во надлежност со закон. 

Член 65 
Републичкиот завод, покрај работите од член 

64 на овој закон, ги врши и следните работи: 
— ја координира работата на заводите осно-

вани од општините, им укажува потребна стручна 
помош и врши стручен надзор над нивната работа, 

— врши стручен надзор над работата и на дру-
ги установи што се занимаваат со заштита, чува-
ње, конзервација и реставрација на природните 
реткости, 

— се грижи за унапредувањето на заштитата 
на природните реткости, 

— се грижи за усовршувањето на стручните 
кадри, 

— врши увид во состојбата на природните рет-
кости, 

— издава дозволи за ископување и истражу-
вање на објекти од геолошко-палеонтолошки и ми-

нералошко-петрографски карактер што имаат свој-
ство на природни реткости, 

— врши и други стручни и управни работи од 
областа на заштитата на природните реткости што 
му се ставени во надлежност со закон. 

Член бб 
Републичкиот завод може да издава стручни 

упатства во врска со спроведувањето на заштитата 
на природните реткости. 

Републичкиот секретар за култура може да од-
реди Републичкиот завод да ја преземе целосно 
или делумно непосредната заштита на природните 
реткости од особено значење. 

Член 67 
Кога решаваат за правата, обврските или прав-

ните интереси на странките во работите од зашти-
тата на природните реткости, заводите постапуваат 
според прописите на општата управна постапка. 

По жалбата против решение на завод решава 
во втор степен Републичкиот секретаријат за кул-
тура. 

Член 68 
Во управувањето со заводот, во одлучувањето 

за работите од посебен општествен интерес, уче-
ствуваат и претставници на заинтересираните ор-
ганизации, општината, односно Републиката и на 
општествено-политичките организации (претставни-
ци на општествената заедница). 

Член 69 
Како работи од посебен општествен интерес 

особено се сметаат: 
— донесувањето на статутот на заводот, 
— утврдувањето на плановите и програмите за 

развој и основните услови за стекнување на доход 
и за работењето, 

— донесувањето на финансиски план и одобру-
вањето на завршната сметка на заводот, 

— претресување на општи прашања за работата 
и резултатите на заводот, 

— одлучувањето за користењето на природните 
реткости на кои заводот има право на користење, 

— именувањето на членови во конкурсната ко-
мисија за избор на директор на заводот, 

— именувањето и разрешувањето на дирек-
торот на заводот односно давање мислење за име-
нување и разрешување на директорот на репуб-
личкиот завод, 

— избор во стручни звања. 

Член 70 
Со статутот на заводот се определуваат заин-

тересираните организации и општествено-политич-
ки организации што избираат односно делегираат 
СЕОИ претставници во органот на управувањето 
на заводот како и бројот на нивните претставници. 

Извршниот совет во органот на управување на 
Републичкиот завод именува тројца претставници. 

Собранието на општината го определува бро-
јот на претставниците што ги именува во органот 
на управување на заводот. 

Бројот на претставниците на општествената 
заедница не може да биде помал од една половина 
од вкупниот број на членовите на органот на уп-
равување на заводот. 

Одлука за работите од член 69 на овој закон 
може да се донесе ако за неа гласале повеќе од 
половината од вкупниот број претставници на оп-
штествената заедница. 

Член 71 
Собранието на општината што го основала за-

водот дава согласност на одредбите на статутот на 
заводот и на самоуправната спогодба за здружу-
вање, кои се однесуваат на работите од посебен 
општествен интерес и начинот на учеството на 
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претставниците на општествената заедница во уп-
равувањето со заводот. 

Согласност од став 1 на овој член за Републич-
киот завод дава Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

Член 72 
Директорите на заводите се именуваат од ре-

дот на научните, културните и други општествени 
работници. 

Директорот на заводот се именува и разрешува 
во согласност со собранието на општината. 

Директорот на Републичкиот завод го име-
нува и разрешува Извршниот совет, по претходно 
прибавено мислење од органот на управување на 
Заводот. 

Член 73 
Со заштита, чување, проучување и стручно одр-

жување на природните реткости, како и со созда-
вање на услови природните реткости да служат за 
задоволување на културните потреби на граѓаните 
и на општествената заедница се занимаваат и по-
себни установи (музеи, самостојни музејски збир-
ки, зоолошки градини, научни и други установи). 

Член 74 
За вршење на конзервација и реставрација на 

недвижни и неживи природни реткости можат да 
се основаат лаборатории и слични установи. 

Член 75 
За една или повеќе природни реткости, што се 

од особено значење за општествената заедница, 
општините можат да формираат одбори на кои мо-
ж е да им се доверува вршење на определени ра-
боти во врска со заштитата на природните рет-
кости. 

Со актот за формирање на одборот се опреде-
лува вкупниот број на членовите на одборот, за-
интересираните општествени организации и здру-
женија и бројот на членовите што тие ги делеги-
раат. 

Средства за работа на одборот обезбедува со-
бранието на општината што го формирала. 

Член 76 
На одборите од член 75 на овој закон може да 

им се довери вршењето на следните работи: 
— да се грижат за извршување на пропиша-

ните и наредените мерки за заштита, чување, одр-
жување и користење на природните реткости и да 
соработуваат со имателите на природните реткости 
и надлежните органи и заводи во извршувањето 
на тие мерки, 

— да му укажуваат на надлежниот завод на 
техничко-заштитните мерки и другите мерки што 
треба да се преземаат за заштитата на природните 
реткости и за таа цел да му даваат предлози за 
висината на средствата потребни за спроведување 
на тие мерки, 

— да се грижат за популаризирање на науч-
ните, естетските и здравствените вредности на при-
родните реткости, 

— по барање од надлежните органи и заводи 
или по сопствена иницијатива да даваат мислење 
во врска со заштитата на природните реткости. 

Со решението за формирање на одборот можат 
да се определат и други работи што тој ќе ги врши 
во врска со заштитата на природните реткости. 

Општината може, во согласност со Републич-
киот завод, да определи одборот да се грижи за 
вршењето на работите за конзервација и рестав-
рација на природните реткости во општествена 
сопственост за кој е основан. 

Член 77 
Вршењето на определени работи во врска со 

чувањето и одржувањето на една или повеќе при-
родни реткости во општествена сопственост може 
да им се довери на одделни здруженија и опште-
ствени организации. 

Член 78 
Заводите и државните органи, како и устано-

вите што се занимаваат со заштита, чување, про-
учување и стручно одржување на природните рет-
кости, одборите од член 75 и здруженијата и оп-
штествените организации од член 77 на овој закон 
соработуваат меѓусебно и со имателите на природ-
ните реткости во остварувањето на заштитата на 
природните реткости. 

Заводите се должни да соработуваат со имате-
лите на природните реткости во заштитата, чува-
њето и одржувањето на природните реткости, да 
им даваат стручни совети и мислења и да им ука-
жуваат на потребата од конзервирање и реставри-
рање на природните реткости и за вршење на 
стручни експертизи за преземање на мерки за нив-
ното одржување. 

Член 79 
Надзор над законитоста на работата на Ре-

публичкиот завод врши Републичкиот секретаријат 
за култура. 

VI. СТРУЧНИ ЗВАЊА 

Член 80 
Стручните работи во областа на заштитата на 

природните реткости ги вршат работници што имаат 
стручна спрема за конзерватор-техничар, виш кон-
зерватор техничар, виш конзерватор и конзерва-
тор-советник. 

Член 81 
Во звањето виш конзерватор може да биде из-

брано лице кое има академски степен на магистар 
или најмалку 10 години работа како конзерватор, 
објавени или познати стручни трудови од значење 
за унапредување заштитата на природните ретко-
сти и способност за самостојно организирање на 
стручната работа. 

Во звањето конзерватор-советник, може да би-
де избрано лице кое има докторат на науките или 
најмалку 10 години работа како виш конзерватор, 
истакнати објавени или познати стручни трудови 
од посебно значење за унапредување заштитата на 
природните реткости и лице кое има постигнато 
извонредно значајни резултати за развојот и уна-
предувањето на заштитата на природните реткости. 

Член 82 
Определени стручни работи во областа на за-

штитата на природните реткости можат да вршат 
и работници кои имаат научни звања како и струч-
ни звања во областа на музејската дејност. 

Член 83 
Стручни работи во областа на заштитата на 

природните реткости вршат и работници што имаат 
соодветна средна стручна спрема за конзерватор-
техничар, соодветна виша стручна спрема за виш 
конзерватор-техничар, односно соодветна висока 
стручна спрема за конзерватор. 

Која стручна спрема е соодветна за вршење 
на стручни работи во областа на заштитата на 
природните реткости од став 1 на овој член се оп-
ределува со општ акт на заводот. 

Член 84 
Изборот во звањето виш конзерватор и кон-

зерватор-советник го врши органот на управување 
на заводот по предлог на посебна стручна коми-
сија која е составена од најмалку три члена. 

Членовите на стручната комисија од став 1 на 
овој член треба да го имаат најмалку она звање 
за кое се врши изборот или соодветно научно 
звање. 

Членовите на стручната комисија ги именува 
и разрешува органот на управување на заводот. За 
членови на стручната комисија можат да бидат 
именувани и лица надвор од заводот. 
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Изборот во звањето виш конзерватор и кон-
зерватор-советник, го потврдува републичката ко-
мисија за стручни звања во областа на културата 
што се формира во состав на Републичкиот секре-
таријат за култура. 

Член 85 
На лицата кои до 8 август 1965 година се здо-

биле со звањето виш конзерватор, здобиеното зва-
ње им се признава. 

Лицата што се здобиле со стручни звања по 8 
август 1965 година до влегувањето во сила на овој 
закон можат да се преизберат во исто или пови-
соко звање под условите определени со овој закон. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 86 
Со парична казна или со казна затвор до една 

година ќе се казни за кривично дело оној што ќе 
оштети или уништи природна реткост. 

Ако поради делото од став 1 на овој член на-
стапила значителна штета или ако делото е сто-
рено со намера природната реткост да се оштети 
или уништи, сторителот ќе се казни со казна зат-
вор од најмалку шест месеци или со строг затвор 
до пет години. 

Член 87 
Со казна затвор од најмалку три месеци или 

со строг затвор до пет години ќе се казни за кри-
вично дело кој при ископувања и истражувања на 
објекти од геолошко-палеонтолошки и минералош-
ко-петрографски карактер или инаку присвои на ј -
дени предмети што претставуваат природна рет-
кост. 

Член 88 
Со казна затвор до една година ќе се казни за 

кривично дело оној што без дозвола на републич-
киот секретар за култура извезе или изнесе во 
странство природна реткост. 

За обид ќе се казни. 

Член 89 
Со парична казна или со казна затвор до една 

година ќе се казни за кривично дело оној што без 
дозвола изврши на природна реткост конзерватор-
ски, реставраторски или истражувачки и други 
работи, па поради тоа природната реткост биде 
уништена, тешко оштетена или ќе го загуби свој-
ството на природна реткост. 

Со истата казна ќе се казни оној што без доз-
вола или спротивно на забраната врши ископува-
ња и истражувања на објекти од геолошко-палеон-
толошки и минералошко-петрографски карактер 
што имаат карактер на природна реткост, па по-
ради тоа природната реткост биде уништена, теш-
ко оштетена или ќе го загуби својството на при-
родна реткост. 

Член 90 
Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни 

за прекршок имателот на природна реткост кој: 
1. не пријави природна реткост или предмет за 

кој основано може да се претпостави дека има 
својство на природна реткост, како и промените 
на природната реткост, 

2. го запоставува чувањето и одржувањето на 
природната реткост односно не ги изврши пропи-
шаните или наредените техничко-заштитни мерки 
за одржување и заштита на природната реткост, 

3. не му дозволи истражување и проучување 
на природната реткост на лицето што има одобре-
ние за тоа, 

4. одбие или спречи да ја направи природната 
реткост достапна на јавноста, 

5. употребува и користи природна реткост спро-
тивно на наредбата донесена согласно член 37 на 
овој закон, 

6. одбие да ја предаде природната реткост на 
управување на старателот според член 38 на овој 
закон. 

Со истата казна ќе се казни за прекршок и ли-
цето кое: 

1. без одобрение врши истражување и проучу-
вање на природна реткост, 

2. без дозвола истакнува фирми, реклами, таб-
ли и други известувања на недвижна природна 
реткост, 

3. не пријави наоѓалиште или најдени предмети 
од геолошко-палеонтолошко и минералошко-петро-
графско значење што имаат својство на природна 
реткост. 

За работите од став 1 и 2 на овој член ќе се 
казни и правното лице со парична казна до 10.000 
динари, а одговорното лице на правното лице со 
парична казна до 2.000 динари. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 91 
До основањето на заводи за заштита на при-

родните реткости, работите од областа на заштита-
та на природните реткости ги вршат заводите за 
заштита, на спомениците на културата. 

Член 92 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за заштита на природните 
реткости („Службен весник на СРМ" бр. 16/65). 

Член 93 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на неговото објавување во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СЦЕН-

СКО-УМЕТНИЧКАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за сценско-уметничката 
дејност, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 8 октомври 1973 година, и 
на седницата на Просветно-културниот собор, одр-
жана на 12 ноември 1973 година. 

Број 03-2716 
13 ноември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА СЦЕНСКО -УМЕТНИЧКАТА ДЕЈНОСТ 

Член 1 
Сценско-уметничката дејност, во смисла на 

овој закон, е општествена дејност во која работ-
ните луѓе во организациите на здружен труд и 
другите организации и заедници преку јавно из-
ведување на драмски, оперски, балетски, музички и 
други уметнички дела, погодни за сценска извед-
ба, ја унапредуваат сценската уметност и ја ши-
рат сценската култура, во согласност со интереси-
те на работните луѓе и граѓаните за задоволување 
на нивните културни потреби. 

Член 2 
Сценско-уметничката дејност е од посебен оп-

штествен интерес. 
Сценско-уметничка дејност, според одредбите 

на овој закон вршат: 
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— сценско-уметничките организации на здру-
жен труд и сценско-уметничките заедници во сос-
тав на организациите на здружен труд, други ор-
ганизации и заедници (сценско-уметнички органи-
зации), 

— сценско-уметничка дејност можат да вршат 
и работните заедници на сценските уметници. 

Член 3 
Сценско-уметнички организации можат да ос-

новаат општините и републиката, организациите на 
здружен труд и други организации и заедници. 

Сценско-уметничките организации се основаат 
во согласност со програмите за развој на култур-
ните дејности на општините и организациите на 
здружен труд и на други организации и заедници. 

Член 4 
Сценско-уметничка организација може да се 

основа: 
— ако за сценско-уметничката организација е 

изготвена уметничка и развојна програма; 
— ако за реализирање на програмата се обез-

бедени сценско-уметнички кадри, простории, опре-
ма и финансиски средства. 

Општинскиот орган на управата, надлежен за 
работите на културата, оценува дали се исполнети 
условите од претходниот став. 

Член 5 
Сценско-уметнички кадри во смисла на овој 

закон се: драмски актери, режисери, диригенти, 
оперски солисти, балетски солисти, кореографи, 
сценографи, костимографи, педагози, асистенти, 
репетитори, корепетитори, пантомимичари, драма-
турзи, членови на балетски ансамбли, членови на 
оперски хор, членови на оркестри и на фолклорни 
ансамбли. 

Член 6 
Работните заедници на сценските уметници мо-

жат да се занимаваат со сценско-уметничка дејност 
ако ги исполнуваат следните услови: 

— да имаат програма за сценско-уметничка деј-
ност, 

— да имаат обезбедено средства и сценско -
уметнички кадри за реализација на програмата. 

Општинскиот орган на управата, надлежен за 
работите на културата, оценува дали се исполнети 
условите од претходниот став. 

Член 7 
Работна заедница на сценски уметници можат 

да основаат сценските уметници кои својот труд го 
здружуваат за изведување на сценски активности. 

Работна заедница на сценски уметници може 
да се основе за изведување на едно или повеќе 
сценски дела. 

Работната заедница на сценски уметници мо-
же да го здружи својот труд и средствата со сцен-
ско-уметничка организација. 

Член 8 
Работна заедница на сценски уметници се ос-

нова со договор во писмена форма со кој особено 
се определува: 

— дејноста и програмата за работа на работна-
та заедница; 

— правата и обврските на членовите на работ-
ната заедница; 

— начинот на остварување на самоуправните 
права на сценските уметници; 

— начинот на формирање и распределба на 
вкупниот доход; 

— овластеното лице што ќе ја застапува работ-
ната заедница и 

— престанокот на важноста на договорот. 

Член 9 
Сценските уметници, здружени во работна за-

едница на сценски уметници, ги остваруваат свои-
те самоуправни права со непосредно учество во 
одлучувањето или преку органите на работната 
заедница определени со договорот. 

Член 10 
Работната заедница на сценски уметници има 

својство на правно лице. 

Член 11 
Работната заедница на сценски уметници пре-

станува: 
— кога ќе ја реализира програмата заради 

која е основана; 
— кога ќе се раскине договорот со кој е осно-

вана; 
— во други случаи предвидени со договорот 

или со други прописи. 

Член 12 
Работната заедница на сценски уметници мо-

ж е да користи дел од општествените средства до-
колку реализацијата на нејзината програма е по-
зитивно оценета. 

Член 13 
Сценско-уметничките организации, организа-

циите на здружен труд, другите организации и 
заедници како и работните заедници на сценски-
те уметници, преку остварувањето на повисоко 
уметничко ниво на своите изведби, покренувањето 
и преземањето на акции за унапредување на 
сценско-уметничката дејност и преку соработката 
со други сценско-уметнички организации и наста-
пите на сценско-уметнички манифестации во зем-
јата и странство, придонесуваат за ширењето и 
афирмацијата на сценската култура. 

Член 14 
Не можат јавно да се изведуваат сценско-

уметнички дела чија содржина е насочена против 
општественото и државното уредување на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија или 
независноста на земјата; против мирот и пријател-
ството меѓу народите или против човечноста; дела 
чија содржина ја навредува честа и угледот или 
е насочена против братството и единството на на-
родите, народностите и етничките групи, односно 
ако поттикнува национална, расна и верска нетр-
пеливо^ чија содржина го навредува, јавниот мо-
рал, достоинството на човекот или штетно вли-
јае врз воспитувањето на младината. 

Сценско-уметничките организации и другите ор-
ганизации на здружен труд што се занимаваат со 
сценско-уметничка дејност и работните заедници 
на сценските уметници се одговорни пред оште-
ствената заедница за изведувањето на сценско-
уметнички дела наведени во претходниот став. 

Член 15 
Во управувањето со сценско-уметничката ор-

ганизација, во одлучувањето за работите од посе-
бен општествен интерес, учествуваат и претстав-
ници на заинтересираните организации на здру-
жен труд, на општествено-политичките организа-
ции, заинтересираните граѓани и претставници на 
општината односно Републиката (претставници на 
општествената заедница). 

Член 16 
Како работи од посебен општествен интерес се 

сметаат особено: 
— донесувањето на статут на сценско-уметнич-

ката организација, односно склучувањето на само-
управна спогодба за здружувањето; 

— донесувањето на долгорочни и годишни про-
грами за сценско-уметничката дејност и утврду-
вањето на основните услови за стекнување на до-
ход и за работењето; 
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— донесувањето на финансиски план и одо-
брувањето на завршната сметка на сценско-умет-
ничката организација; 

— разгледување остварувањето на програмата; 
— именувањето на членови на конкурсната ко-

мисија за избор на индивидуалниот извршен орган 
на сценско-уметничката организација; 

— именувањето и разрешувањето на индивиду-
алниот извршен орган, односно давање на мисле-
ње за именување и разрешување на индивидуал-
ниот извршен орган на сценско-уметничката орга-
низација основана од Републиката. 

Со статутот на сценско-уметничката организа-
ција, покрај работите од претходниот став, можат 
да се определат и други работи во чие одлучува-
ње учествуваат претставници на општествената 
заедница. 

Одлука за работите од став 1 на овој член мо-
ж е да се донесе ако за неа гласале повеќе од по-
ловината од вкупниот број на претставниците на 
општествената заедница. 

Член 17 
Со статутот на сценско-уметничката организа-

ција се определуваат заинтересираните организа-
ции на здружен труд и другите организации и за-
едници и бројот на претставниците што тие ги 
избираат односно делегираат во органот на упра-
вување на сценско-уметничката организација, како 
и бројот и начинот на изборот на заинтересираните 
граѓани. 

Собранието на општината го определува бројот 
на претставниците што ги именува во органот на 
управување на сценско-уметничката организација. 

Во органот на управување на сценско-уметнич-
ката организација основана од Републиката Изврш-
ниот совет именува тројца претставници. 

Претставниците на општествената, заедница од 
редот на заинтересираните граѓани ги делегира мес-
ната заедница. 

Бројот на претставниците на општествената за-
едница не може да биде помал од една половина 
од вкупниот број на членовите на органот на упра-
вување на сценско-уметничката организација. 

Член 18 
Собранието на општината на чие подрачје се 

наоѓа седиштето на сценско-уметничката организа-
ција дава согласност на одредбите на статутот и 
на самоуправната спогодба за здружувањето кои 
се однесуваат на работите од посебен општествен 
интерес и на учеството на претставниците на оп-
штествената заедница во одлучувањето по тие ра-
боти. 

Согласност од став 1 на овој член за сценско-
уметничката организација основана од Републи-
ката дава Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

Член 19 
Индивидуалниот извршен орган на сценско-

уметничката организација се именува од редот на 
културните и општествените работници. 

Индивидуалниот извршен орган на сценско-
уметничката организација се именува и разрешува 
во согласност со собранието на општината на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на сценско-уметнич-
ката организација. 

Индивидуалниот извршен орган на сценско-
уметничката организација основана од Република-
та го именува и разрешува Извршниот совет, по 
претходно мислење од органот на управување на 
сценско-уметничката организациј а. 

Член 20 
Сценските уметници што ќе склучат договор за 

соработка со сценско-уметничка организација, до-
дека трае тој договор, имаат право да учествуваат 
во управувањето со организацијата. 

Член 21 
Сценско-уметничките организации се должни да 

ја објават програмата за својата едногодишна деј-
ност преку средствата за јавно информирање или 
во посебна публикација. 

Програмата ги содржи личните имиња на ав-
торите, насловите и видовите на делата. 

Член 22 
Сценско-уметничките организации, организа-

циите на здружен труд и другите организации и 
заедници, како и работните заедници на сценски 
уметници можат да се здружуваат во заедници на 
сценско-уметнички организации заради развива-
ње и унапредување на сценската уметност, шире-
ње на сценската култура и разгледување на пра-
шања од заеднички интерес за развојот на сцен-
ско-уметничката дејност. 

Член 23 
Со парична казна до 30.000 динари ќе се казни 

за прекршок сценско-уметничка организација, ор-
ганизација на здружен труд и друга организација 
и заедница, како и работна заедница на сценски 
уметници, ако изведуваат сценско-уметнички де-
ла чија изведба е забранета со член 14 на овој 
закон. 

Со парична казна до 3.000 динари за прекршок 
од претходниот став ќе се казни и одговорното 
лице на сценско-уметничката организација. 

Член 24 
Сценско-уметничките организации се должни 

да Ја усогласат својата работа со одредбите на овој 
закон во рок од шест месеци од денот на него-
вото влегување во сила. 

Член 25 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за театрите и другите 
сценско -уметнички установи („Службен весник на 
СРМ" број 16/65). 

Член 26 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

ПООу 
\ ^ В р з основа на член 152, став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

МУЗЕЈСКАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за музејската дејност, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 8 октомври 1973 година, и 
на седницата на Просветно-културниот собор, одр-
жана на 12 ноември 1973 година. 

Број 03-2717 
13 ноември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА МУЗЕЈСКАТА ДЕЈНОСТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Музејската дејност во смисла на овој закон е 

систематско истражување, собирање, средување, 
стручно и научно обработување и проучување, за-
штита, чување, објавување и презентирање на му-
зејскиот материјал. 
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Член 2 
Музејски материјал во смисла на член 1 на 

овој закон се движни предмети како и група пред-
мети со археолошка, историска, социолошка, ет-
нолошка, природонаучна, уметничка, техничка и 
друга вредност од значење за науката, уметноста, 
културата и просветата. 

Музејскиот материјал е културно добро од општ 
интерес. 

Член 3 
Музејскиот материјал служи и се користи за 

образовни и културни потреби на работните луѓе, 
граѓа.ните и за стручна и научна работа. 

Преку музејскиот материјал работните луѓе и 
граѓаните се запознаваат со предмети и докумен-
ти од културниот, економскиот и општествено-по-
литичкиот развиток, техничкиот напредок и при-
родните законитости. 

Член 4 
Музејската дејност е од посебен општествен ин-

терес. 
Музејската дејност ја вршат според одредбите 

на овој закон, музеите, галериите, самостојните 
музејски и самостојните галериски збирки (музеи). 

Член 5 
За музејскиот материјал што има својство на 

споменик на културата се применуваат прописите 
за заштита на спомениците на културата. 

II. МУЗЕЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

Член 6 
Музејскиот материјал музеите го собираат пре-

ку ископување, истражување и купување, пода-
роци и завештанија, како и со размена. 

Размена на музејски материјал може да се вр-
ши само со согласност на надлежниот општински 
орган. 

Член 7 
Музеите собираат музејски материјал од сво-

јата специјалност од подрачјето на кое ја оства-
руваат својата дејност. 

За комплетирање на своите збирки музеите мо-
жат да собираат музејски материјал и надвор од 
подрачјето на кое ја остваруваат својата дејност 
по претходна согласност на надлежниот орган на 
општината од чие подрачје е музејскиот материјал. 

Член 8 
Музеите се должни музејскиот материјал да го 

чуваат во услови и со примена на современи тех-
нички средства што обезбедуваат заштита на му-
зејскиот материјал заради неговото трајно одржу-
вање и користење. 

Член 9 
Музеите се должни повремено да вршат реви-

зија на музејскиот материјал. 
Со ревизијата се утврдува состојбата на музеј-

ските предмети и збирки според книгата на инвен-
тарот и потребата од преземање на соодветни мер-
ки за нивна ефикасна заштита. 

Рокот за вршење на ревизија се определува со 
статутот на музејот. 

Член 10 
Музејскиот материјал е достапен на јавноста. 
Музеите се должни музејскиот материјал да 

го направат достапен за користење во научни цели. 

Член 11 
Лица кои пронашле музејски материјал, по 

правило, имаат првенствено право на обработува-
ње и публикување на материјалот во рок што ќе 
се утврди со статутот на музејот. 

Рокот ОД став 1 на овој член не може да биде 
помал од една година, нити поголем од три години. 

Во исклучителни случаи, заради посебен оп-
штествен интерес, републичкиот секретар за кул-
тура може да одлучи музејскиот материјал да биде 
ставен на располагање и на други лица за обра-
ботување и публикување. 

III. ОРГАНИЗАЦИЈА НА МУЗЕЈСКАТА 
ДЕЈНОСТ 

Член 12 
Музејската дејност, според одредбите на овој 

закон, ја вршат музеите. 
Музеи основаат општините и Републиката, мес-

ни и самоуправни интересни заедници, организа-
ции на здружен труд и други организации, здру-
женија на граѓани и трагани. 

Член 13 
Музеј може да се основе ако постои музејски 

материјал кој може да послужи како основен му-
зејски фонд, ако се обезбедени средства за рабо-
та, финансиски средства за вршење на дејноста и 
ако има најмалку еден стручен музејски работник 
од специјалноста на музејот со висока стручна 
спрема. 

Член 14 
Според основната намена и задачи музеите мо-

жат да бидат: општи музеи и специјализирани 
музеи. 

Член 15 
Музеите и галериите имаат за задача: 
— систематски да истражуваат, собираат, сре-

дуваат, стручно и научно да обработуваат и проу-
чуваат, заштитуваат, чуваат, објавуваат и презен-
тираат музејски материјал, 

— преку постојаните изложбени поставки и по-
времени изложби, предавања и прикажување на 
филмови да ги запознаваат работните луѓе и гра-
ѓаните со предметите и документите од културни-
от, економскиот и општествено-полит^киот разви-
ток, техничкиот напредок и природните законито-
сти и да вршат идејно влијание и да придонесува-
ат за нивното културно издигање, 

— да придонесуваат за унапредувањето на му-
зејската дејност и усовршувањето на музејските 
кадри. 

Музеите вршат и други работи во областа на 
музејската дејност што им се ставени во надлеж-
ност со закон. 

Член 16 
Самостојните музејски и самостојните галери-

ски збирки имаат за задача да собираат, среду-
ваат, стручно да обработуваат, чуваат и презенти-
раат музејски материјал и да придонесуваат за 
културното издигање на работните луѓе и граѓа-
ните. 

Член 17 
Општите музеи вршат музејска дејност од член 

15 и 16 на овој закон која се однесува на приро-
дата и општествениот живот и развиток на опре-
делено подрачје. 

Член 18 
Специјализираните музеи вршат музејска деј-

ност од член 15 и 16 на овој закон која се одне-
сува на: 

— природата или природните појави односно 
процеси на определено подрачје и во определено 
време, 

— општествениот живот и развиток или на од-
делни манифестации на дејноста на определени 
општествени групи односно истакнати личности на 
определено подрачје и во определено време, 

— постигањата во одделни обла.сти од опште-
ствениот, стопанскиот или техничкиот развиток. 

Член 19 
Археолошкиот музеј на Македонија, Истори-

скиот музеј на Македонија, Етнолошкиот музеј на 
Македонија и Природонаучниот музеј на Маке-
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донија вршат стручен надзор над работата на му-
зеите според својата специјалност и укажуваат 
стручна помош во остварувањето на нивните за-
дачи. 

Член 20 
Во управувањето со музејот, во одлучувањето 

за работите од посебен општествен интерес, уче-
ствуваат и претставници на заинтересираните ор-
ганизации на здружениот труд, на општествено-
политичките организации и заедници, заинтереси-
раните граѓани и претставници на општината од-
носно Републиката (претставници на општествена-
та заедница). 

Член 21 
Како работи од посебен општествен интерес се 

сметаат особено: 
— донесувањето на статутот на музејот, однос-

но склучувањето на самоуправна спогодба за здру-
жување, 

— донесувањето на плановите и програмите за 
работа и развој на музејот и утврдувањето на ос-
новните услови за стекнување на доход и за ра-
ботењето, 

— донесувањето на финансиски план и одобру-
вањето на завршната сметка на музејот, 

— претресувањето на општи прашања од ра-
ботата и резултатите на музејот, 

— именувањето на членови на конкурсната 
комисија за избор на директор на музејот, 

— именувањето и разрешувањето на директор 
на музејот, односно давање на мислење за имену-
вање и разрешување на директорот на Археолош-
киот музеј на Македонија, Историскиот музеј на 
Македонија, Етнолошкиот музеј на Македонија и 
Природонаучниот музеј на Македонија, 

— изборот во стручни звања. 

Член 22 
Со статутот на музејот се определуваат заинте-

ресираните организации на здружен труд и опште-
ствено-политичките организации и заедници и бро-
јот на претставниците што тие ги избираат однос-
но делегираат во органот на управување на музе-
јот, како и бројот и начинот на изборот на заин-
тересираните граѓани. 

Собранието на општината го определува бројот 
на претставниците што ги именува во органот на 
управување на музејот. 

Извршниот совет во органите на управувањето 
на Археолошкиот музеј на Македонија, Историски-
от музеј на Македонија, Еколошкиот музеј на 
Македонија и Природонаучниот музеј на Македо-
нија именува по тројца претставници. 

Претставниците на општествената заедница од 
редот на заинтересираните граѓани ги делегираат 
месните заедници. 

Бројот на претставниците на општествената за-
едница не може да биде помал од една половина 
од вкупниот број на членовите на органот на 
управување на музејот. 

Одлука за работите од член 21 на овој закон 
може да се донесе ако за неа гласале повеќе од 
половината од вкупниот број на претставници на 
општествената заедница. 

Член 23 
Собранието на општината дава согласност на 

одредбите на статутот на музејот и на самоуправ-
ната спогодба за здружување кои се однесуваат на 
работите од посебен општествен интерес и на уче-
ството на претставниците на општествената заед-
ница во одлучувањето за тие работи. 

Согласност од став 1 на овој член за Архео-
лошкиот музеј на Македонија, Историскиот музеј 
на Македонија, Етнолошкиот музеј на Македони-
ја и Природонаучниот музеј на Македонија дава 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Член 24 
Директорот на музејот се именува од редот 

на научните, културните, просветните и други оп-
штествени работници. 

Директорот на музејот се именува и разрешу-
ва во согласност со собранието на општината. 

Директорот на Археолошкиот музеј на Македо-
нија, Историскиот музеј на Македонија, Е к о л о ш -
киот музеј на Македонија и Природонаучниот му-
зеј на Македонија го именува и разрешува Изврш-
ниот совет, по претходно прибавено мислење од 
органот на управување на музејот. 

Член 25 
Надзор над законитоста на работата на Архе-

олошкиот музеј на Македонија, Историскиот музеј 
на Македонија, Етнолошкиот музеј на Македонија 
и Природонаучниот музеј на Македонија врши Ре-
публичкиот секретаријат за култура. 

IV. РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА МУЗЕИ 

Член 26 
Заради разгледување на прашања од општ ин-

терес за развојот и унапредувањето на музејската 
дејност, во состав на Републичкиот секретаријат за 
култура се формира Републичка комисија за му-
зеи (Републичка комисија). 

Член 27 
Републичката комисија: 
— ги разгледува општите прашања, програми-

те и плановите за музејска дејност и дава мисле-
ња и предлози за развој и унапредување на оваа 
дејност, 

— расправа за спорните прашања во областа на 
музејската дејност и дава мислење за нивното раз-
решување, 

— донесува деловник за својата работа, 
— врши и други работи што со закон и други 

прописи му се ставени во надлежност. 

Член 28 
Стручните и административните работи на Ко-

мисијата за музеи ги врши Републичкиот секре-
таријат за култура. 

V. СТРУЧНИ ЗВАЊА 

Член 29 
Стручните работи во областа на музејската 

дејност ги вршат работници кои имаат стручна 
спрема за препаратор II врста, препаратор I врста, 
кустос, виш кустос и кустос-советник. 

Член 30 
Во звањето виш кустос може да биде избрано 

лице кое има академски степен на магистар или 
најмалку 10 години работа како кустос, објавени 
или познати стручни работи од посебно значење за 
унапредувањето на музејската дејност и лице кое 
има постигнато извонредно значајни резултати во 
развојот и унапредувањето на музејската дејност. 

Член 31 
Определени стручни работи во областа на му-

зејската дејност можат да вршат и работници кои 
имаат научни звања, како и стручни звања во об-
ласта на заштитата на спомениците на културата, 
архивската и библиотекарска дејност. 

Член 32 
Стручни работи во областа на музејската деј-

ност вршат и работници кои имаат соодветна сред-
на стручна спрема за препаратор II врста, соод-
ветна виша стручна спрема за препаратор I врста, 
односно соодветна висока стручна спрема за кус-
тос. 
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Која стручна спрема е соодветна за вршење на 
стручни работи во областа на музејската дејност 
од став 1 на овој член се определува со општ акт 
на музејот. 

Член 33 
Изборот во звањето виш кустос и кустос-совет-

ник го врши органот на управување на музејот, 
по предлог од посебна стручна комисија составена 
од најмалку три члена. 

Членовите на стручната комисија од став 1 на 
овој член треба да го имаат најмалку она звање 
за кое се врши изборот или соодветно научно 
звање. 

Членовите на стручната комисија ги именува и 
разрешува органот на управување на музејот. За 
членови на стручната комисија можат да бидат 
именувани и лица надвор од музејот. 

Изборот во звањето виш кустос и кустос-совет-
ник го потврдува републичката комисија за струч-
ни звања во областа на културата што се фор-
мира во состав на Републичкиот секретаријат за 
култура. 

Член 34 
На лицата што до 8 август 1965 година се здо-

биле со звање виш кустос, здобиеното звање им се 
признава. 

Лицата што се здобиле со стручни звања по 
8 август 1965 година, до влегувањето во сила на 
овој закон, можат да се преизберат во исто или 
повисоко звање под условите определени со овој 
закон. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за музејските установи 
(„Службен весник на СРМ" број 16/65). 

Член 36 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

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

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОЛАГА-
ЊЕ НА ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛО-
ЖУВАЊА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НЕСТОПАНСКИ И 

НЕПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за ослободување од обвр-
ската за полагање на депозит при инвестициони 
вложувања за определени нестопански и непроиз-
водни инвестиции, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 12 ноември 1973 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
12 ноември 1973 година. 

Број 03-2722 
13 ноември 1973 година 

Скопје 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ДЕПОЗИТ ПРИ ИНВЕСТИ-
ЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ НЕ-
СТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДНИ ИНВЕСТИЦИИ 

Член 1 
Во Законот за ослободување од обврската за 

полагање на депозит при инвестициони вложувања 
за определени нестопански и непроизводни инвес-
тиции („Службен весник на СРМ" бр. 40/72 и 18/73), 
во членот 1 став 1, почетните зборови „Инвести-
торите на вложувањата во нестопански инвести-
ции од областа на културата и социјалната деј-
ност" се заменуваат со зборовите: „Инвеститорите 
на вложувањата за определени нестопански и не-
производни инвестиции". 

Во истиот став, алинеја 7 по зборот: „за" се 
додаваат зборовите: „изградба и". 

По алинејата 20 точката се заменува со точка 
и запирка и се додаваат 16 нови алинеи кои гласат: 

— за изградба и опрема на научните установи 
и регистрираните истражувачки единици во орга-
низациите на здружениот труд, 

— за изградба и опрема на институти и заводи 
за унапредување на одделни производни и други 
дејности, 

— за изградба и опрема на медицински центри, 
здравствени заводи, институции и аптеки, 

— за изградба и опрема на магацински простор, 
— за изградба и опрема на продажни и смес-

тувачки капацитети за промет со земјоделско-пре-
хранбени производи, 

— за проширување и опремување на трговска-
та мрежа на село, 

— за изградба и опрема на стоковните куќи, 
— за набавка на опрема и други инвестициони 

вложувања за потребите на народната одбрана и 
органите за внатрешни работи, 

— за изградба и опрема на објекти за потребите 
на правосудните органи, 

— за изградба на водовод и канализација во 
населените места и туристичките населби, 

— за набавување опрема за организациите на 
здружениот труд од комуналната дејност, 

— за набавка и поставување на филтри против 
д ерозагадување, 

— за инвестициони вложувања што се вршат 
од страна на куќните совети, 

— за изградба и реконструкција на патната 
мрежа според Програмата за изградба и рекон-
струкција на патната мрежа во СР Македонија 
во периодот 1971—1975 година, 

— за вложувања за реализација на Програ-
мата за пошумување на голините, 

— за изградба и опрема на објекти за градо-
бијната заштита, 

— за изградба на бензински станици во турис-
тичките населби. 

По ставот 1 се додава нов став кој гласи: 
„Републичкиот секретаријат за индустрија и тр-

говија ќе утврди кои објекти од претходниот став, 
алинеја 27, се сметаат за стоковни куќи". 

Досегашниот став 2 се брише. 
Во ставот 3 зборовите: „и 2" се бришат. 

Член 2 
Членот 2 се брише. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, с. р. 
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(402) 
^ В р з основа на член 19 од Законот за судовите 

од општа надлежност („Службен весник на СРМ" 
бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Републичкиот со-
бор, одржана на 12 ноември 1973 година, и на сед-
ницата на Соборот на општините, одржана на 
12 ноември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ВО ОКРУЖНИОТ СУД 
ВО СКОПЈЕ И ОКРУЖНИОТ СУД ВО БИТОЛА 

Се избираат: 
1. Генко Андоновски, за судија на Окружниот 

суд во Скопје; 
2. Душко Јанкуловски, за судија на Окруж-

ниот суд во Битола. 
Оваа одлука влегува во сила со денот на 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2715 
13 ноември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

^Врз основа на Амандман XXXIV, точка 1, став 
1 и точка 4 од Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Собранието на СРМ, на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 12 но-
ември 1973 година, и на седницата на Стопанскиот 
собор, одржана на 12 ноември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОСИГУРУВАЊЕТО 
НА ИЗВОЗНИТЕ РАБОТИ ПРОТИВ НЕКОМЕР-

ЦИЈАЛНИ РИЗИЦИ 

Се дава согласност на Предлогот на закон за 
финансирање осигурувањето на извозните работи 
против некомерцијални ризици. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2706 
13 ноември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

ШЈ 
Врз основа на Амандман XXXIV, точка 1, став 

1 и точка 4 од Уставот на СРМ, Собранието на 
СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одржа-
на на 12 ноември 1973 година, и на седницата на 
Просветно-културниот собор, одржана на 12 ноем-
ври 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА 
НА СПОГОДБАТА ЗА НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКА 

СОРАБОТКА МЕЃУ СФРЈ И САД 

Се дава согласност за ратификација на Спо-
годбата за научно-технолошка соработка меѓу 
СФРЈ и САД. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2705 
13 ноември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 135 од Уставот на Соци-
јалистичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Републичкиот и Стопанскиот собор, 
одржани на 12 ноември 1973 година, по претходно 
разгледување на материјалите за состојбата и дви-
жењата на личните доходи во СР Македонија во 
споредба со другите републики, донесоа 

З А К Л У Ч О Ц И 
ВО ВРСКА СО ДВИЖЕЊЕТО НА ЛИЧНИТЕ 

ДОХОДИ ВО СР МАКЕДОНИЈА 

Во досегашниот стопански и општествен раз-
виток на Републиката постигнати се видни ре-
зултати. Напоредно со јакнењето на материјалната 
основа на стопанството, а особено на доходноста на 
организациите на здружениот труд, правилната рас-
пределба на доходот и личните доходи, беше по-
стојана грижа на разгледувањето и разрешување-
то таа да биде во согласност и да го следи по-
стојниот подем на развојот на доходноста и про-
дуктивноста на трудот. Во оваа смисла општите 
настојувања беа насочени кон зголемување на ма-
теријалната основа на работниот човек, а со тоа и 
подобрување на неговиот животен стандард. За 
постигање на оваа цел беа преземени низа мерки, 
како со општествениот план за развој на СРМ од 
1971—1975 година, така и со општественото дого-
варање и самоуправното спогодување за поадек-
ватна распределба на доходот и личните доходи. 

Анализираната состојба на распределбата на 
доходот и личните доходи во последните години се 
движи во сооднос со движењето на доходноста и 
продуктивноста на трудот. Во овој период постиг-
нати се задоволителни резултати во растежот на 
личните доходи, а со тоа и во намалувањето на 
разликите во нивната висина. Меѓутоа, и покрај 
ваквиот пораст на личните доходи, тие сепак, 
во споредба со просекот на личните доходи во 
СФРЈ и другите републики, заостануваат. 

Заостанувањето на личните доходи во Репуб-
ликата е условено од пониската доходност на сто-
панството, што е резултат и на ниската опременост 
на трудот, структурата на производството, поголе-
мата задолженост на стопанството и послабата ефи-
касност на работењето. 

Во 1972 година и првата половина на 1973 го-
дина како резултат на се поголемото ангажирање 
на овганизациите на здружен труд и посебно оп-
штествено-политичката мобилност на другите 
структури и преземените конкретни мерки за над-
минување на слабостите што го придружуваа на-
шето стопанство, се создадоа услови и за утврду-
вање на поадекватна политика во распределбата 
на доходот и личните доходи што е изразена и во 
меѓусебното општествено договарање и спогодување 
меѓу организациите на здружен труд, асоцијации-
те и интересните заедници. 

Имајќи го предвид значењето на проблемот на 
распределбата на доходот и личните доходи, се на-
метнува потребата од доследно реализирање на ве-
ќе утврдената политика со истовремено изнаоѓање 
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на нови мерки што ќе придонесат за зголемува-
ње на доходноста на стопанството и личните до-
ходи. Во врска со тоа се предлагаат следните 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Утврдената политика со општествениот план 
за развој на СР Македонија од 1971—1975 година 
— личните доходи да растат во сооднос со порас-
тот на доходот и продуктивноста на трудот, треба 
да биде трајна задача на организациите на здру-
жен труд и на нивните асоцијации како и на дру-
гите органи и организации. 

2. Напорите на организациите на здружен труд 
за таа цел треба да бидат насочени кон: 

— натамошен развој и афирмација на само-
управните односи преку конституирање на основни-
те организации на здружен труд и регулирање на 
нивните меѓусебни односи врз начелата на Уста-
вот, усовршување на системот на интерната рас-
пределба, концентрирање на напорите за воведува-
ње на посовремена технологија и организација на 
работењето, подобрување на производствената 
структура, квалитетот на производите и нивното 
прилагодување кон пазарот, натамошно забрзува-
ње на интеграционите процеси, оптимално корис-
тење на капацитетите и подобрување коефици-
ентот на вртењето на средствата. 

Искуството покажува дека поефикасното ра-
ботење ја наложува и потребата од водење на не-
адекватна кадровска политика за подобрување на 
квалификационата структура на вработените, осо-
бено структурата на раководните кадри, јакнење 
на работната дисциплина и одговорноста во извр-
шувањето на задачите, континуирано создавање на 
услови за да дојдат до поголем израз стручните 
способности и работното искуство на секој поеди-
нец во здружениот труд, како и организирање на 
посовремени служби за развој во организациите на 
здружен труд, чија активност треба да биде на-
сочена кон истражување на пазарот, усовршува-
ње на производите, технологијата, методите и ор-
ганизацијата на трудот. 

3. За остварување на наведените задачи орга-
низациите на здружениот труд треба да ги дефини-
раат — мерките за остварување на поголема ефи-
касност во работењето и зголемувањето на доход-
носта, што е основна претпоставка за зголемување 
на личните доходи. 

Посебно внимание на овој план треба да посве-
тат организациите што заостануваат во доходноста 
и личните доходи. 

Тргнувајќи од тоа дека работниот човек, кој 
го создава доходот, непосредно треба и да одлучу-
ва за неговата распределба, нужно е работниците 
постојано да го следат движењето на доходот и 
личните доходи во организацијата на здружениот 
труд и надвор од неа и врз основа на согледува-
њата да предлагаат соодветни свои решенија. От-
тука, прашањето за личниот доход треба да биде 
не само грижа, туку и трајна задача и предмет на 
разгледување на работните луѓе и нивните орга-
низации на здружен труд. 

4. Во напорите што ги вложуваат организации-
те на здружениот труд за зголемување на доход-
носта и надминување на состојбата на личните до-
ходи, особено треба да се ангажираат Стопанската 
комора на Македонија, банките и општините кои 
имаат и одговорна задача во разрешувањето на 
проблемите што треба да обезбедат поголема до-
ходност и респективно зголемување на личните до-
ходи. 

Ангажирањето на овие структури треба да биде 
насочено кон поконкретно анализирање на причи-
ните за ниската доходност и личните доходи по 
одделни стопански области, гранки и групации и 
изнаоѓање на решенија што ќе придонесат за по-
добрување на оваа состојба. 

Работните организации треба посебно да се ан-
гажираат во изготвувањето на анализи со програ-
ми за техничка, технолошка, организациона, кад-

ровска и финансиска санација, со кои ќе се от-
странат причините кои доведуваат до остварување 
на понизок доход и загуба од работењето и кои 
влијаат врз општата доходност и личните доходи 
што се остваруваат во Републиката. Исто така, по-
требно е да се изготват и одделни програми за ак-
тивирање на неискористените капацитети и отстра-
нување на тесните грла и заокружување на техно-
лошкиот процес. Стопанската комора на Македони-
ја, банките и општините треба да им укажат по-
мош за успешно спроведување на овие задачи на 
работните организации. 

Значаен фактор во надминувањето на причи-
ните на заостанувањето на доходноста, а со тоа и 
на движењето на личните доходи, има и утврду-
вањето на долгорочниот и подинамичниот развој 
на одделни стопански области, гранки и групации, 
а пред се во електроенергетиката, земјоделството, 
сообраќајот, суровинската база на нашето сто-
панство. 

Во оваа смисла значаен придонес треба да да-
дат и научноистражувачките институции. 

5. Загубите во работењето на одделни органи-
зации на здружениот труд во голема мера негатив-
но влијаат врз остварувањето висината на дохо-
дот и општите резултати од работењето на наше-
то стопанство. Затоа е потребно брзо и ефикасно 
ангажирање на сите фактори за благовремено от-
кривање и отстранување на слабостите во органи-
зациите на здружениот труд што работат со загу-
ба. Во таа насока посебно треба да се преземаат 
мерки спрема организациите на здружениот труд 
кои подолго време покажуваат загуба. 

6. Развојната, инвестиционата и кредитната по-
литика треба и натаму уште понагласено да ги 
поддржува процесите за подобро и порационално 
опремување на трудот, преструктуирање на сто-
панството, подобрување и избор на поповолна про-
изводствена структура, оптимализација и модерни-
зација на производствените капацитети, повеќе-
сменско работење, а со цел за порационално корис-
тење на расположливите капацитети и работна 
сила. 

Во оваа смисла особено е значајно да се ели-
минира бавноста од страна на банките во реша-
вањето на поднесените инвестициони барања од 
организациите на здружен труд и општините, кои 
негативно влијаат врз остварувањето на развојната 
политика на Републиката. 

7. Извршниот совет и другите републички орга-
ни да продолжат со напорите за забрзување и за 
преземање на нови мерки за натамошно растова-
рување на стопанството и доследно спроведување 
на досега преземените мерки во врска со: ослобо-
дувањето на деловните банки од данокот на промет 
на услуги на кредитите, со што се овозможува сма-
лување на каматните стапки на кредитите, конвер-
зија на краткорочните во долгорочни кредити, ли-
митирани на приходите на буџетите, потоа во врска 
со претстојниот закон за оданочување на доходот, 
меѓурепубличкиот договор за лимитирање висината 
и критериумите за додатно оптоварување на гра-
ѓаните и организациите на здружен труд од об-
ласта на стопанството со стабилизациони даноци, 
стабилизациони заеми и стабилизационо штедење 
во 1973 година, трансформирање на државниот ка-
питал и др. 

8. Системот на општественото договарање и са-
моуправно спогодување во насочувањето распре-
делбата на доходот и личните доходи и натаму тре-
ба да се усовршува и изградува во правец на до-
следна примена на принципот на распределба на 
доходот според вложениот труд. Тоа ќе овозможи 
и отстранување и на диспропорциите на личните 
доходи кои не се резултат на вложениот труд. 

Во оваа насока, треба да продолжи грижата за 
постојано подобрување положбата на работниците 
со ниски лични доходи. 

Организациите на здружен труд, како основни 
носители во создавањето и зголемувањето на дохо-
дот, неопходно е да вложат натамошни напори за 
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афирмација на системот на самоуправно и опште-
ствено договарање во распределбата на доходот и 
личните доходи. 

Учесниците во општественото договарање тре-
ба континуирано да го следат дејството на опште-
ствените договори и самоуправните спогодби врз 
распределбата и благовремено да предлагаат мерки 
за усовршување на системот. 

9. За што поуспешно развивање на самоуправ-
ните односи во организациите на здружен труд во 
регулирањето на меѓусебните односи, како и во 
афирмацијата на системот на распределба на дохо-
дот и личните доходи според принципите на ре-
зултатите на вложениот труд, потребно е самоу-
правните органи и организации повеќе да ја зао-
страт борбата против технобирократските сили кои 
го попречуваат развојот на самоуправните соција-
листички односи. 

10. Остварувањето на политиката за распре-
делба на доходот и личните доходи во голема мера 
е во зависност и од создавањето на приближно ед-
накви услови на стопанисување. За оваа цел треба 
да продолжат напорите за реализација на усвое-
ната политика на стабилизација на стопанството. 

11. Според сегашната положба посебен проблем 
е заостанувањето на личните доходи во некои вон-
стопански дејности, што ја наметнува потребата од 
поголема ангажираност на републичките и други 
органи за согледување и предлагање на мерки за 
надминување на причините што доведуваат за вак-
вата положба. 

12. Се задолжува Извршниот совет на СР Ма-
кедонија да го следи извршувањето на заклучо-
ците и повремено да го известува Собранието за 
нивното остварување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2662 
13 ноември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

рз основа на член 32а од Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за извршување на 
казните лишување од слобода, мерките за безбед-
ност и воспитните мерки („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/72), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ДОЛЖНОСТИ ВО КАЗНЕНО-ПО-
ПРАВНИ УСТАНОВИ И ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН 
ДОМ НА КОИ ТЕЖИНАТА НА РАБОТИТЕ И 
ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ПОД КОИ ТИЕ СЕ ВРШАТ 

БИТНО ВЛИЈААТ ВРЗ НАМАЛУВАЊЕТО НА 
РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат работните места 

на стража за непосредно обезбедување и работ-
ните места на оперативно-инструкторски и управ-
ни должности во казнено-поправните установи и 
воспитно-поправен дом на кои тежината на рабо-
тите и посебните услови под кои тие се вршат бит-
но влијаат врз намалувањето на работната спо-
собност. 

Член 2 
Како работни места на стража за непосредно 

обезбедување се утврдуваат: 
1. помошник управител за обезбедување на 

казнено-поправна установа и воспитно-поправен 
дом; 

2. заповедник на стража; 
3. одговорен на стражарска служба за вна-

трешно и надворешно обезбедување; и 
4. стражари. 

Член 3 
Како работни места на оперативно-инструктор-

ски и управни должности се утврдуваат: 
1. управител; 
2. заменик управител; 
3. помошник управител за превоспитување; 
4. педагог; 
5. психолог; 
6. социјален работник; 
7. референт-воспитач за индивидуална и груп-

на работа со осудени лица и малолетници на каз-
нено-поправна установа и воспитно-поправен дом; 

8. наставници за општо и стручно образование 
кои се во работен однос во казнено-поправна ус-
танова и воспитно-поправен дом; 

9. раководител на здравствената служба во каз-
нено-поправна установа и воспитно-поправен дом; 

10. лекар во казнено-поправна установа и вос-
питно-поправен дом; 

11. стоматолог во казнено-поправна установа и 
воспитно-поправен дом; 

12. медицински техничари и други работници кои 
работат во здравствена служба на казнено-поправ-
на установа и воспитно-поправен дом; 

13. помошник управител на посебна организа-
ција во затворениот дел на казнено-поправна уста-
нова и воспитно-поправен дом; 

14. технички раководител на посебна организа-
ција во затворениот дел на казнено-поправна уста-
нова и воспитно-поправен дом; 

15. инструктори и други работници во посебните 
организации во затворениот дел на казнено-поправ-
на установа и воспитно-поправен дом; 

16. референти за хемиско-техничка заштита; 
17. фотограф-дактилоскопер; 
18. магационер во затворениот дел на казнено-

поправна установа и воспитно-поправен дом; 
19. домаќин во затворениот дел на казнено-

поправна установа и воспитно-поправен дом; 
20. готвач во кујната во затворениот дел на каз-

нено-поправна установа и воспитно-поправен дом; и 
21. бербер во затворениот дел на казнено-по-

правна установа и воспитно-поправен дом. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од јануари 1973 година. 

Бр. 12-1293/2 
13 септември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
^ д-р Ксенте Богоев, с. р. 

(40ЈЈ 
Врз основа на член 1, став 2 и член 4 од За -

конот за распределбата на средствата за нестопан-
ски објекти што се од општ интерес за Републи-
ката во периодот од 1971 до 1975 година („Службен 
весник на СРМ" бр. 8/73), Извршниот совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ КОРИСНИЦИ И ПОБЛИСКИ 
УСЛОВИ ЗА НАЧИНОТ НА УЧЕСТВОТО ВО 
ИЗГРАДБАТА И ОПРЕМУВАЊЕТО НА ОБЈЕК-
ТИТЕ ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА ВО СР МА-

КЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1971 ДО 1975 
ГОДИНА 

1. Корисници на средствата наменети за изград-
ба и опремување на објекти за техничка култура, 
што изнесуваат 5.000.000.— нови динари, можат да 
бидат општинските совети на народна техника на 
СР Македонија. 

2. Износот на средствата од претходната точка 
ќе го преведува Републичкиот секретаријат за фи-
нансии, според динамиката на приливот на сред-
ствата, 
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3. Средствата од точка 1 на оваа одлука на 
корисниците ќе им се даваат преку Извршниот од-
бор на народна техника на СР Македонија. 

4. Корисниците можат да ги користат сред-
ствата по оваа одлука според следниве услови: 

а) средствата од оваа одлука можат да се ко-
ристат за изградба на објекти со пресметков-
на вредност до 1.000.000.— динари, односно со 
површина 300—350 м2; 

б) секој корисник да обезбеди сопствено уче-
ство најмалку 50% од вредноста на објектот. 

По исклучок од претходниот став во поголе-
мите градови со мошне развиена дејност Изврш-
ниот одбор на народна техника на СР Македонија 
може да му одобрува на корисникот на средствата 
и поголем износ од точ. 1 на оваа одлука, но на ј -
многу до 800.000.— динари. 

5. Право на користење средства од оваа од-
лука имаат и корисници кои изградбата и опре-
мувањето на објектите за техничка култура како 
самостојни објекти, ќе ги реализираат при спомен-
домови на културата, пионерски домови и слично. 

6. Извршниот одбор на народна техника на СР 
Македонија при конкретното определување на ко-
рисниците и висината на учеството на овие сред-
ства особено ќе води сметка за: 

а) развиеноста и активноста на општинските 
совети на народна техника; 

б) износот на. сопственото учество на корисни-
кот во изградбата на објектот. 

7. Корисниците на средствата од оваа одлука 
се должни најдоцна до 31 октомври 1973 година да 
поднесат писмени барања до Извршниот одбор на 
народна техника на СР Македонија. 

Кон барањето за користење на инвестиционите 
средства корисниците треба да ја достават след-
нава документација: 

— решение за трајно користење на земјиштето; 
— локација, решение за локација и протокол за 

градба на самостоен објект или согласност и 
договор од главниот инвеститор за коинвес-
тирање во изградбата на сопствени просто-
рии во заеднички објекти; 

— идеен проект за изградба на нова зграда, про-
ект за адаптација, реконструкција или до-
градба на постојни сопствени простории, со 
програма и намена на објектот, и 

— доказ за обезбедени сопствени инвестициони 
средства според идејниот проект за градба со 
предмер и пресметка врз основа на проектна-
та задача, како и гаранција од Собранието па 
општината за обезбедување општинска пар-
тиципација. 

8. По донесувањето на одлука за определување 
на соодветно учество, корисникот на средствата 
заклучува договор со Извршниот одбор на народ-
на техника на СР Македонија, откако ќе биде 
усвоен предлогот за искористување на средствата 
од страна на Извршниот совет на Социјалистичка 
Република Македонија. 

При заклучувањето на договорот корисникот ја 
доставува следнава документација: 

— комплетна изведбена инвестициона техничка 
документација за изградба на самостоен об-
јект односно за вклучување во друг објект, 
доградба, реконструкција или адаптација на 
постоен сопствен објект; 

— договор со изведувачот на работите, кој се 
доставува пред почетокот на градбата, и 

— документ за добивање гаранција број 1 и 10 
од СОК. 

Со договорот од претходниот став се регулира 
динамиката на користењето на средствата. 

Инвестиционо-техничката документација треба 
да се подготви врз основа на проектна програма 
што ја потврдува инвеститорот и му ја дава на 
увид на Извршниот одбор на народна техника на 
СР Македонија. 

По завршување на градбата инвеститорот е 
должен да достави одобрение за користење на об-
јектот. 

9. Корисниците кои бараат средства за опрему-
вање објекти за народна техника барањата ги до-
ставуваат во рокот определен во точка 7 од оваа 
одлука. 

Кон барањето се приложува: 
— програма за активностите што ќе ги разви-

ва организацијата, со добивање на бараната 
партиципација и набавка на опремата; 

— опис, намена и одделна вредност на техничка-
та опрема; 

— доказ за обезбедување учество на корисникот 
на републичката партиципација; 

— доказ дека има нужни просторни услови за 
работа обезбедени преку изграден нов само-
стоен објект на народна техника, вклучу-
вање во друг објект, доградба, реконструк-
ција или адаптација на постоен сопствен об-
јект; и 

— документ за добивање гаранција број 1 и 10 
од СОК. 

Корисниците од став 1 на оваа одлука можат 
да бараат учество од средствата определени со оваа 
одлука најмногу до 50% од вкупната вредност на 
опремата, но тоа учество не смее да го премине 
износот од 150.000 динари. 

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

Бр. 12-2044/1 
19 септември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

Ооб) 
^ ^ Ђ р з основа на член 43 став 3 од Законот за 
внатрешни работи („Службен весник на СРМ" бр. 
45/72), републичкиот секретар за внатрешни ра-
боти донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ ВО ОР-
ГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ШТО ИМААТ 
СВОЈСТВО НА ОВЛАСТЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат работни-

ците во органите за внатрешни работи што имаат 
својство на овластени службени лица. 

Како работници од претходниот став се: 
1. работниците кои работат на работните места 

во областа на криминалистичко-техничките работи 
и вештачења на кои се вршат криминалистички 
вештачења или на кои се применува криминалис-
тичка фото, телевизиска или кино техника, како и 
на работните места на кои се вршат криминалис-
тичко-технички работи, освен на работните места 
во Републичкиот секретаријат за внатрешни рабо-
ти (Републички секретаријат) на кои се вршат 
дактилоскопски и сињалетички работи; 

2. работниците кои работат на работните места 
во областа на оперативно-техничките работи на 
Службата за државна безбедност на кои самостој-
но се вршат оперативно-техничко-инструкторски 
работи или на кои се вршат оперативно-технички 
работи сврзани со специјални врски и пиротех-
нички средства, како и на работните места на кои 
се применуваат оперативно-технички средства или 
средства на прецизната механика заради заштита 
и примена и на работните места на помошниците 
на раководителот на внатрешната организациона 
единица во областа на овие работи и на раководи-
телот на групата за обработка; 

3. работниците кои работат на работните места 
на кои се вршат оперативно-аналитички работи 
како и на работните места во Републичкиот секре-
таријат на помошниците на раководителите на вна-
трешните организациони единици во областа на 
овие работи; 
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4. работниците кои работат на работните ме-
ста во областа на техничките работи на врските 
на кои се вршат радио-операторски работи или 
шифрер-телепринтерски и инструкторски работи 
во криптографската заштита и шифрер-телеприн-
терските работи, како и на работните места во 
Републичкиот секретаријат на заменикот на рако-
водителот на внатрешната организациона единица 
за работи на врските и на раководителите на ра-
ботните единици за посебните системи за врски и 
за криптографската заштита и шифрер-телеприн-
терските работи; и 

5. работниците кои раководат со организацио-
ни единици, и тоа: работните места во Републич-
киот секретаријат на раководителот на Кабинетот, 
раководителите на внатрешните организациони 
единици на оперативно-технички работи и работи 
на врските, како и работните места на советници-
те на избраните или именуваните функционери и 
работните места во Републичкиот секретаријат и 
општинскиот орган за внатрешни работи на Со-
бранието на град Скопје на раководителите на 
внатрешните организациони единици за оперативно-
аналитичарски работи и криминалистичко-технич-
ки работи и вештачења. 

Ставот 1 од овој правилник се применува само 
на оние работни места на кои не се вршат и дру-
ги работи. 

Работните места од став 2 од овој член посеб-
но се означуваат во општиот акт за систематиза-
цијата на работните места на органот за внатреш-
ни работи. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1973 година. 

Бр. 04-314/3 
24 октомври 1973 година 

Скопје 
в. д. Републички секретар 

за внатрешни работи, 
Јездимир Богдански, с. р. 

^-^Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
законитоста на Одлуката за измена и дополнува-
ње на Одлуката за деловни простории, донесена од 
Собранието на општина Титов Велес на седницата 
одржана на 16 ноември 1972 година под бр. 01-5355 
(„Службен гласник на општина Титов Велес" бр. 
5/72) како и на членот 5 од Одлуката за измена и 
дополнување на Одлуката за деловни простории, 
донесена од Собранието на општина Титов Велес 
на седницата од 5 април 1968 година под бр. 1743 
по одржаната јавна расправа на 26 септември 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за измена и допол-
нување на Одлуката за деловни простории, доне-
сена од Собранието на општина Титов Велес на 
седницата одржана на 16 ноември 1972 година под 
бр. 01-5355 („Службен гласник на општина Титов 
Велес" бр. 5/72) како и членот 5 од Одлуката за 
измена и дополнување на Одлуката за деловни про-
стории, донесена од Собранието на општина Ти-
тов Велес на седницата од 5 април 1968 година под 
бр. 1743 во делот што се однесува на деловните 
простории што можат да се користат за вршење 
угостителски дејности од страна на стопански ор-
ганизации. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општи-
на Титов Велес". 

3. Група самостојни угостители од Титов Велес 
поднесе до Уставниот суд на Македонија претстав-
ка со барање да се оцени законитоста на одлуките 

означени во точката 1 на оваа одлука. Според мис-
лењето на подносителите на претставката означе-
ните одлуки се незаконити затоа што со нив се 
определува на одделни улици или делови од овие 
улици во градот да може да се врши угостител-
ска дејност само од страна на стопански органи-
зации, а не и од страна на самостојни угостители. 

4. Разгледувајќи ги означените одлуки Судот 
утврди дека со нив не се одобрува вршење на са-
мостојна угостителска дејност во деловни просто-
рии што се наоѓаат на определени улици или де-
лови од овие улици во градот, а се одобрува вр-
шење на угостителска дејност само од страна на 
стопански организации. 

Согласно членот 5 од Законот за деловните 
згради и простории („Службен лист на СФРЈ" бр. 
43/65 и 57/65), кој согласно точката 38 од став 1 на 
член 6 од Уставниот закон за спроведување на 
уставните амандмани XV до XXXIX на Уставот на 
СР Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
40/71, 4/72 и 45/72) до донесувањето соодветен ре-
публички закон, а најдоцна до 31 декември 1973 
година, во СР Македонија се применува како ре-
публички закон, собранието на општината опре-
делува со општ распоред кои деловни простории 
особено локали, можат да служат само за одредени 
потреби и за таа цел може да донесе пропис делов-
ните простории во зградите кои се наоѓаат на од-
редени улици или делови на улици да можат да се 
користат само за вршење на одредени видови де-
ловни дејности или дејности на општествено-поли-
тички организации, или да не смеат да се корис-
тат за вршење на одредени видови на деловни деј-
ности или дејности на општествено-политички ор-
ганизации. Деловни дејности, во смисла на одред-
бата на ставот 2 на член 4 од овој закон, се деј-
ности на работните и другите самоуправни органи-
зации, општествено-политичките организации, здру-
женијата на граѓаните, државните органи, граѓан-
ско-правните лица, приватните занаетчиски и уго-
стителски дуќани, самостојните занимања, како и 
други слични дејности. 

Уставниот суд смета дека согласно членот 5 од 
овој закон собранието на општината е овластено 
да определува во кои деловни простории од од-
делни улици или делови на улици може да се вр-
ши определен вид на деловна дејност, а дека врше-
њето на деловната дејност во овие деловни про-
стории не може да ја условува со тоа д алил деј-
носта се врши од организација на здружениот 
труд или од граѓани со самостоен личен труд. Спо-
ред тоа, ограничувајќи го вршењето на самостој-
на угостителска дејност во деловни простории што 
се наоѓаат на определени улици или делови од овие 
улици во градот, Собранието на општина Титов 
Велес излегло од рамките на законските овласту-
вања, поради тоа што, општинските собранија се 
овластени да го ограничуваат користењето на де-
ловните простории за вршење на деловна дејност 
кога тоа е неопходно да се влијае во комунално-
урбанистичкиот развој на градот. Пропишувајќи ги 
овие ограничувања, општинските собранија не мо-
жат тие да ги засноваат врз разликите во видот 
на субјектот што ја врши соодветната деловна деј-
ност. 

Со оглед на изнесеното Уставниот суд на Маке-
донија утврди дека означените одлуки не се во 
согласност со членот 5 од Законот за деловните 
згради и простории, поради што одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 24/73 
26 септември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, с. р. 
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— Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
законитоста на Правилникот за работните односи, 
внатрешната организација, работењето, системати-
зацијата и самоуправувањето на органот на упра-
вата на Собранието на општина Делчево, донесен 
од советот на работната заедница на седницата од 
12 септември 1972 година под бр. 0217-2454 и на 
Правилникот за распределба на доходот и личните 
доходи на истиот орган на управата, донесен од 
советот на работната заедница на седницата од 26 
септември 1972 година под бр. 105-2664/1, по одр-
жаната јавна расправа на 17 октомври 1973 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ Правилникот за работните 
односи, внатрешната организација, работењето, сис-
тематизацијата и самоуправувањето на органот на 
управата на Собранието на општина Делчево, до-
несен од советот на работната заедница на седни-
цата од 12 септември 1972 година под бр. 0217-2454 
и Правилникот за распределба на доходот и лич-
ните доходи на истиот орган на управата, донесен 
од советот на работната заедница на седницата од 
26 септември 1972 година под бр. 105-2664/1. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општина 
Делчево". 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на 
поднесени претставки, со решение У. бр. 62/72 од 
24 мај 1973 година поведе постапка за оценување 
законитоста на правилниците означени во точката 
1 на оваа одлука, како и за оценување уставноста 
на членот 11 од означениот правилник за распре-
делба на доходот и личните доходи. 

Согласно ставовите 1 и 2 на член 5 од Законот 
за самоуправување и работни односи во органите 
на управата („Службен весник на СРМ" бр. 28/65) 
работните луѓе правата на самоуправување ги ос-
тваруваат непосредно, а за вршење на одредени 
права на самоуправување работната заедница мо-
ж е да основа совет на работната заедница. Во ста-
вот 3 на овој член е определено дека со правилни-
кот на органот на управата се одредува дали ќе се 
основа совет на работната заедница. Според ставот 
1 на член 7 од овој закон правилник за органи-
зација и работење на органот на управата донесу-
ваат работните луѓе во согласност со старешината 
на органот, а според ставот 2 на истиот член пра-
вилникот содржи одредби за внатрешната органи-
зација и систематизација на работните места, за 
правата и должностите на советот на работната 
заедница и за други прашања од областа на вна-
трешните односи. На основа на овие одредби од 
законот Судот смета дека правилникот за органи-
зација и работење на органот на управата треба да 
биде донесен непосредно од работните луѓе на ор-
ганот на управата затоа што со овој правилник се 
одредува дали ќе се основа совет на работната 
заедница и се утврдуваат неговите права и долж-
ности. 

Со оглед на тоа што Правилникот за работните 
односи, внатрешната организација, работењето, си-
стематизацијата и самоуправувањето на органот на 
управата на општина Делчево не е донесен непо-
средно од работните луѓе на органот на управата 
туку од советот на работната заедница на органот 
на управата, Судот утврди дека тој не е донесен 
во согласност со одредбите на членовите 5 и 7 од 
Законот за самоуправување и работни односи во 
органите на управата. 

Разгледувајќи го Правилникот за распределба 
на доходот и личните доходи Судот утврди дека 
и тој не е во согласност со ставот 2 на членот 7 
од означениот закон, затоа што овластувањето за 
неговото донесување од страна на советот на ра-
ботната заедница не е одредено непосредно од ра-
ботните луѓе туку е донесен на основа на овласту-
вање што советот на работната заедница сам си 

го определил со Правилникот за работните односи, 
внатрешната организација, работењето, системати-
зацијата и самоуправувањето. 

Оценувајќи ја посебно уставноста' на членот 11 
од Правилникот за распределба на доходот и лич-
ните доходи Судот утврди дека со него сите ра-
ботни места во органот на управата по основот на 
самостојност и одговорност во работата се распоре-
дени во седум степени. При тоа работното место 
ш е ф на месна.та канцеларија и матичар во с. Бигла 
по основот самостојност и одговорност е распоре-
дено во 0-степен (нема самостојност и одговорност) 
а работното место шеф на месната канцеларија и 
матичар во село Тработивиште во IV степен (го-
лема самостојност и одговорност); работното место 
книговодител за буџет, фондови и сметководство е 
распоредено во II степен (помала самостојност и 
одговорност); работното место санитарен инспектор 
и референт по народно здравје во III степен (мала 
самостојност и одговорност), додека работното ме-
сто дактилограф 1-а класа е распоредено во IV 
степен (голема самостојност и одговорност). 

Судот смета дека ваквиот начин на определува-
ње на степенот на самостојност и одговорност 
очигледно не го изразува вистинскиот степен на 
самостојност и одговорност што го имаат одделни 
работни места. Посебно, според мислењето на Су-
дот степенот на самостојност на санитарниот инс-
пектор не е во согласност со неговата положба 
определена во ставот 2 на член 3 од Законот за 
санитарната инспекција („Службен весник на СРМ" 
бр. 40/72) според кој санитарните инспектори ра-
ботите на надзор ги вршат самостојно. Поради тоа 
Судот смета дека степените на самостојност и од-
говорност утврдени во членот 11 од означениот 
правилник за одделни работни места не се во со-
гласност со уставното начело за распределба спо-
ред трудот. 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У.бр. 62/72 
17 октомври 1973 година 

Скопје 
Го заменува Претседателот 

на Уставниот суд на Македонија, 
С у д и ј а, 

Евгени Димитров, с. р. 

Уставниот суд на Македонија, решавајќи по 
спорот поведен од работниците на Основната ор-
ганизација на здружениот труд „Тополарство со 
земјоделие" во Скопје во состав на Претпријатието 
за дрвна индустрија „Треска" во Скопје, во поглед 
на исполнувањето на условите за организирање на 
Погонот „Тополарство со земјоделие" во Струмица 
во основна организација на здружениот труд, по 
одржаната јавна расправа на 25 октомври 1973 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се утврдува дека погонот во Струмица на 
Основната организација на здружениот труд „То-
поларство со земјоделие" од Скопје во состав на 
Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" во 
Скопје ги исполнува условите предвидени за ор-
ганизирање во основна организација на здруже-
ниот труд. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ", во седиштето на претпријатието за 
дрвна индустрија „Треска" во Скопје и во сите 
делови на претпријатието на начин за објавување 
на општите акти утврден во статутот и самоуправ-
ната спогодба за здружување. 

3. Работниците на погонот во Струмица на Ос-
новната организација на здружениот труд „Топо-
ларство со земјоделие" во Скопје, што е во состав 
на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" во 
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Скопје, на собирот одржан на 3 јуни 1973 година 
донеле одлука овој дел на работната организација 
да се организира во основна организација на здру-
жениот труд. 

Основната организација на здружениот труд 
„Тополарство со земјоделие" во Скопје му поднесе 
на Уставниот суд на Македонија предлог за пове-
дување спор во поглед на исполнување на усло-
вите на погонот во Струмица за организирање во 
основна организација на здружениот труд. 

Подносителот на предлогот наведува дека пого-
нот во Струмица е основан во 1972 година и како 
новооснован дел на работната организација се нао-
ѓа во инвестиционо подигнување поради што не 
може самостојно да ја врши својата основна деј-
ност — засадување и експлоатација на брзорасни 
тополи. Во предлогот потоа се изнесува дека зем-
јиштето на кое треба да се врши засадување на 
тополите педолошки не е испитано и тоа се уште 
не може да се користи за неговата намена. Под-
носителот на предлогот исто така смета дека по-
стојната основна организација на здружениот труд 
„Тополарство со земјоделие" во Скопје претставу-
ва заокружена техничко-економска целина во која, 
во одделни нејзини делови, се врши подготвување 
на садничкиот материјал, засадување и одгледу-
вање на тополите и нивна експлоатација и дека 
во рамките на претпријатието „Треска" не постојат 
услови за организирање основна организација на 
здружениот труд со ист предмет на дез ност. Поради 
наведените причини подносителот на предлогот сме-
та дека погонот во Струмица не претставува ра-
ботна целина ниту пак заедничкиот труд на ра-
ботниците во него може да се потврди како вред-
ност на пазарот или во работната организација. 
Посебно, во предлогот се оспорува законитоста на 
одлуката за организирање на погонот во Струмица 
во основна организација на здружениот труд, затоа 
што таа била донесена без претходно подготвена 
анализа во смислата на членот 34 од Законот за 
конституирање и запишување во судскиот регистар 
на организациите на здружениот труд. 

Во одговорот на Основната организација на 
здружениот труд „Тополарство со земјоделие" во 
Струмица се оспоруваат наводите во предлогот де-
ка земјиштето се уште не е педолошки испитано 
и во врска со тоа се наведува дека такви испиту-
вања се извршени и дадено е позитивно мислење 
од Институтот за тополарство во Нови Сад, како и 
тоа дека на дел од земјиштето се веќе засадени 
брзорасни тополи кои успешно се развиваат. Спо-
ред наводите во одговорот погонот во Струмица не 
само што врши засадување на нови тополови на-
сади, туку и користи дел од постојните насади за 
експлоатација. Во одговорот исто така се наведува 
дека погонот организирал и расадничко производ-
ство на тополови садници од 150.000 броја и дека 
со својата дејност, која опфаќа и производство и 
откуп на земјоделски производи, во 1972 година 
остварила чиста добивка од околу 150.000 динари. 
Според мислењето изнесено во одговорот делот во 
Струмица досега, како погон на Основната органи-
зација на здружениот труд „Тополарство со земјо-
делие" во Скопје, самостојно ја вршел својата деј-
ност и дека од страна на основната организација 
на здружениот труд во Скопје не му била давана 
стручна и материјална помош. 

4. На основа на податоците во писмените при-
лози како и податоците изнесени на јавната рас-
права Судот утврди дека со одлука бр. 02-29610 од 
16 јуни 1972 година на Централниот работнички 
совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Тре-
ска" во Скопје е основан Погон за топол арство со 
земјоделие во Струмица во состав на Основната 
организација на здружениот труд „Тополарство со 
земјоделие" во Скопје, чија дејност е подигнување 
плантажи од брзорасни тополи, производство и от-
куп на земјоделски производи и расадничко произ-
водство. Според одлуката погонот нема својство Е̂ а 
правно лице, а има сопствена жиро сметка. На со-
бирот на работниците на погонот, одржан на 3 ју-

ни 1973 година, на кој биле присутни 14 од вкупно 
15 работници, по разгледувањето на елаборатот за 
економската оправданост за организирање на по-
гонот во основна организација на здружениот труд, 
едногласно била донесена одлука овој дел на ра-
ботната организација да се организира во основна 
организација на здружениот труд под назив: Прет-
пријатие за дрвна индустрија „Треска" во Скопје 
— Основна организација на здружениот труд „То-
поларство со земјоделие" во Струмица. Оваа одлу-
ка била доставена до сите делови на Претприја-
тието за дрвна индустрија „Треска" — Скопје. 

Судот исто така утврди дека погонот во Стру-
мица има 316 ха земјоделска површина и 
35 ха тополови насади, а во кооперација со земјо-
делско-индустрискиот комбинат во Струмица и со 
одделни индивидуални земјоделски производители 
одгледува уште 37 ха такви насади и дека 15 ха 
тополови насади се веќе во експлоатација. За вр-
шењето на својата дејност погонот располага со 
машини во вредност од 324.011 динари, со крупен 
алат во вредност од 1.240 динари и транспортни 
средства во вредност од 310.000 динари. Со рабо-
тењето во 1972 година погонот, според податоците 
од завршната сметка, остварил вкупен приход од 
801.949 динари и доход од 401.538 динари. Од оства-
рениот доход за личен доход биле распоредени 
254.569 а за фондови 147.069 динари. 

Според ставот 1 на точка 2 од Амандманот 
ХУШ на Уставот на СР Македонија основната 
организација на здружениот труд е основен облик 
на здружениот труд во кој работниците врз основа 
на својот труд непосредно и рамноправно ги уре-
дуваат меѓусебните односи во работата, управуваат 
со работите и со средствата на општествената ре-
продукција, одлучуваат за доходот и за другите 
прашања на својата општествено-економска по-
ложба. Според ставот 2 од оваа точка на Аманд-
манот работниците на секој дел од работната орга-
низација (претпријатие, установа и сл.) што прет-
ставува работна целина во која резултатот од нив-
ниот заеднички труд може да се потврди како 
вредност на пазарот или во работната организација 
и кој врз таа основа може самостојно да се изрази 
имаат право таквиот дел да го организираат во 
основна организација на здружениот труд. Овие 
услови за организирање на основната организација 
на здружениот труд се утврдени и во членот 33 од 
Законот за конституирање и запишување во суд-
скиот регистар на организациите на здружениот 
труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 22/73). Во овој 
закон се утврдени и начинот и постапката за ор-
ганизирање на основни организации на здружениот 
труд. Според ставот 2 на член 34 од законот ра-
ботниците на секој дел од работната организација 
кој претставува работна целина утврдуваат дали 
постојат услови за организирање на основна орга-
низација по разгледувањето на анализата на тие 
услови составена во писмена форма. Одлуката за 
организирање во основна организација на здруже-
ниот труд, според членот 35 од законот, ја донесу-
ваат работниците непосредно и рамноправно со 
мнозинство гласови од вкупниот број работници во 
делот на работната организација кој се организира 
во основна организација на здружениот труд. 

Судот утврди дека во Претпријатието за дрвна 
индустрија „Треска" во Скопје во времето на до-
несувањето на одлуката за организирање на пого-
нот во Струмица во основна организација на здру-
жениот труд не била подготвена анализа во сми-
сла на ставот 3 на член 34 од законот, затоа што 
во оваа работна организација веќе биле организи-
рани основни организации на здружениот труд кои 
склучиле и самоуправна спогодба за здружување. 
Со оглед на тоа што на јавната расправа се утврди 
дека ваква анализа нема да се подготвува, туку е 
во тек усогласување на самоуправната спогодба за 
здружување со Законот за конституирање и запи-
шување во судскиот регистар на организациите на 
здружениот труд, Судот смета дека работниците на 
погонот во Струмица не постапиле спротивно по 
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законот кога одлуката за организирање во основна 
организација на здружениот труд ја донеле по раз-
гледувањето на одделната анализа односно елабо-
ратот за условите за организирање на погонот во 
основна организација на здружениот труд. 

Со оглед на ова, како и со оглед на фактот што 
одлуката за организирање на погонот во Струмица 
во основна организација на здружениот труд е до-
несена со мнозинство гласови од вкупниот број ра-
ботници во погонот, Судот утврди дека таа не е во 
спротивност со законот во поглед на начинот и по-
стапката за нејзиното донесување. 

Оценувајќи ги условите за организирање па 
погонот во Струмица во основна организација на 
здружениот труд Судот утврди дека овој дел на 
работната организација во техно-економска и 
функционално-организациона смисла претставува 
работна целина во која заедничкиот труд на работ-
ниците може да се потврди како вредност на па-
зарот и во работната организација и кој врз таа 
основа може самостојно да се изрази. Според ми-
слењето на Судот недовршеноста на целиот процес 
на производството во делот на работната органи-
зација не може во начело да претставува пречка 
за негово организирање во основна организација 
на здружениот труд. доколку и одделни фази од 
тој процес претставуваат заокружена целина како 
што е во случајов расадничкото производство на 
тополови садници и производството и откупот на 
земјоделските производи. Ценејќи ги наводите за 
педолошката неиспитаност на земјиштето на кое 
основната организација на здружениот труд во 
Струмица треба да врши засадување на тополи, 
Судот на јавната расправа утврди дека такви ис-
питувања се извршени од страна на Институтот за 
тополарство во Нови Сад, кој дал позитивно ми-
слење за можноста на ова земјиште успешно да се 
одгледуваат тополи. Што се однесува до пригово-
рот за непостоењето на услови дел од основна ор-
ганизација на здружениот труд да се организира 
во одделна основна организација на здружениот 
труд со сличен или ист предмет на дејност како и 
постојната основна организација, Судот смета дека 
истоветноста на предметот на нивната дејност не 
може да претставува пречка за организирање на 
нова основна организација на здружениот труд, 
доколку тој дел ги исполнува условите за органи-
зирање на основна организација на здружениот 
труд. Ваквата можност не ја исклучува ниту чле-
нот 57 од Законот за конституирање и запишување 
во судскиот регистар на организациите на здруже-
ниот труд според кој од една или повеќе постојни 
организации на здружениот труд во состав на иста 
работна организација или од еден или повеќе де-
лови на тие организации можат да се организираат 
нови основни организации на здружениот труд. 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 58/73 
25 октомври 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

/ СЛУЖБЕНА ОБЈАВА 
^ Д О П О Л Н У В А Њ Е 

НА ОБЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИ-
СТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА САДЕН МА-

ТЕРИЈАЛ 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и 

шумарство, во смисла на член 16 и 18 од Законот 
за саден материјал, објавува дека во Регистарот на 
производители на шумски саден материјал е запи-
шана организацијата: 

— Шумско-индустриски комбинат „Плачкови-
ца" — Радовиш регистарски број 26, книга III, ре-
шение број 09-УП/Р-142 од 24. X. 1973 година. 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 

за развод на брак, по тужбата на тужителот Б а ј -
рамовски Бахрија од Кичево, против тужената Ве-
лиовска Пемба од Битола, сега со непознато место 
на живеење. 

Се повикува тужената Велиовска Пемба во рок 
од 30 дена да се јави во судот или да ја достави 
својата сегашна адреса. 

До колку во определениот рок не се јави или 
не ја достави својата адреса, ќе и биде поставен 
старател кој ќе ја застапува во спорот за развод 
на брак. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 3193/72 од 
21. XI. 1973 година. (162) 

Пред Окружниот суд во Скопје се во-
ди постапка за развод на брак по тужбата на 
тужителката Филимена Ивановска од Скопје, ул. 
„Партизанска" бр. 80/2, против тужениот Иван Ива-
новски од Скопје, сега со непознато место на жи-
веење во Западна Германија. Вредност на спорот е 
2.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Иван Ивановски да ја 
достави својата адреса во судот лично или писме-
но или да определи свој полномошник кој ќе го 
застапува во постапката во рок од 30 дена по обја-
вувањето на овој оглас. Во спротивно ќе му се по-
стави привремен старател кој ќе ги застапува не-
говите интереси во постапката. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2490/72 од 
8. XI. 1973 година. (156) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак, по тужбата на тужителката Пе-
руника Крајчевска од село Требош, против туже-
ниот Божидар Крајчевски од село Волче, сега со 
непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Божидар Крајчевски во 
рок од 30 дена да ја достави во судот својата точ-
на адреса или да се јави во судот. До колку во 
определениот рок од 30 дена не се јави во судот 
или не ја достави својата сегашна адреса, ќе му 
биде поставен старател, кој ќе го застапува во спо-
рот за развод на брак. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 3143/72 од 
21. XI. 1973 година. (159) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак, по тужбата на тужителката 
Арифи Миде од Земун, ул. „Херцеговачка" бр. 3, 
против тужениот Арифи Сефедин од Кичево, сега 
со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Арифи Сефедин во рок 
од 30 дена да се јави во судот или да ја достави 
својата точна адреса. До колку во определениот 
рок од 30 дена не се јави во судот или не ја до-
стави својата сегашна адреса, ќе му биде поставен 
старател кој ќе го застапува во спорот за развод 
на брак. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 3303/72^д 
21. XI. 1973 година. ШШЈг) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак по тужбата на тужителот Аме-
ти Ашим од село Отља, против тужената Амети 
Фаик Зекије од село Отља, сега со непознато ме-
сто на живеење. 

Се повикува тужената Амети Фаик Зекије во 
рок од 30 дена да се јави во судот или да ја до-
стави својата сегашна адреса. 

До колку во рок од 30 дена не се јави или не 
ја достави својата сегашна адреса, ќе и биде поста-
вен старател кој ќе ја застапува во спорот за раз-
вод на брак. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 603/72 од 
21. XI. 1973 година. (161) 
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ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Даути Дурије од село Радолишта, Струга, под-
несе тужба до овој суд за развод на брак против 
Даути Лефтер од Австралија, со непознато место 
на живеење. Бидејќи тужениот е во неизвесност, 
тоа 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 спротивно на истиот ќе му биде определен за-
стапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 522/73. 
(163) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Општинскиот суд во Тетово го поканува лицето 
Трипун Атанасов Димовски бивш од Тетово, роден 
во 1870 година во село Сетоле, Тетовско во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ" да се јави на овој суд, 
а исто така овој суд го поканува секого кој знае 
нешто за неговиот живот да јави на овој суд. Во 
спротивно, по истекот на овој рок, ќе се докажува 
датата на смртта на именуваниот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 276 од 
5. XI. 1973 година. (158) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 12. V. 1972 
година, страна 15, книга II, реден број 5 е запи-
шана промената на досегашниот в. д. директор на 
Заводот за запослување — Штип, Испостава — 
Делчево, Тасе Стоицов Георгиевски. За шеф на 
Испоставата е именуван Вите Симов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
23/72. (1568) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 17. II. 1972 
година, на страна 20, реден број 8, книга II е за-
пишано присоединувањето на Здравниот дом — 
Виница кон Медицинскиот центар — Штип со по-
ложба на самостојна организации на здружен труд 
под фирма: Подрачна здравствена станица на Ме-
дицинскиот центар — Штип во Виница, со седи-
ште во Виница, ул. „Бел Камен" бр. 11, со статус 
на правно лице. 

Здравствената станица ќе ги врши следните 
дејности: амбулантно-поликлиничка, куративна и 
превентивна заштита на децата, младината, жена-
та, работниците и возрасните, забоздравствена за-
штита, снабдување со лекарства и друг вид за-
штита за која има кадар, опрема и простор. 

Подрачната здравствена станица ќе ја потпи-
шува раководителот Цикарски д-р Илија. 

Од регистарот на установите од рег. бр. 146, 
реден број 5, книга II е избришан Здравниот дом 
— Виница поради соединување кон Медицинскиот 
центар — Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
26/72. (1570) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 728, 
страна 1147, книга III е запишан под фирма: Дом 
на младите „25 Мај" — Скопје. Предмет на рабо-
тењето на домот е да организира културно-забав-
ни, образовно-воспитни, научни, спортски, технич-
ки и други активности на младината, пионерите и 
членовите на народна техника на град Скопје. 

Домот е основан од Собранието на град Скопје, 
со решението бр. 07-27967 од 28. XII. 1972 година. 

Домот на младите „25 Мај" — Скопје ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува Ѓорги Симео-
нов, в. д. директор, во границите на овластувањето. 

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

бр. 16 од 26. I. 1973 година. (120) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 272, 
страна 113, книга II е запишано следното: На до-
сегашниот потписник Крстевски Драган, секретар 
на Заводот за запослување на работниците — Ку-
маново, му престанува правото за потпишување со 
одлуката на работната заедница број 02-1190 од 12. 
XII. 1972 година. 

За нови потписници на Заводот за з ажалува -
ње на работниците — Куманово со горенаведената 
одлука се назначени следните лица: Арсовски Ми-
лутин, секретар и Цветковски Радослав, книгово-
дител, кои Заводот ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат, во границите на овластува-
њето со стариот регистриран потписник Димовски 
Методија, в. д. директор, сметано од 26. XII. 1972 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 185/72 од 17. I. 1973 година. (135) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 709, 
страна 1039, книга III е запишано следното: Досе-
гашниот в. д. директор на Технолошко-техничкиот 
училишен центар, прехранбен смер „Луј Пастер" 
— Неготино, Ристо Новоселски, со одлуката на со-
ветот на Технолошко-техничкиот училишен цен-
тар, прехранбен смер „Луј Пастер" — Неготино бр. 
113 од 22. XII. 1972 година, од одржаната седница 
на 30. X. 1972 година е назначен за директор и на 
оваа должност во иднина ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува центарот, во границите на ов-
ластувањето, сметано од 12. I. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 7 од 22. I. 1973 година. (137) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 29. XII. 1972 
година, рег. бр. 137/65 е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на Ми-
лан Гавриловски, досегашен директор на Медицин-
скиот центар во Прилеп. 

Се овластува д-р Кирил Димески, директор, 
покрај досегашниот потписник Благоја Ка ј цаноски, 
началник на службата за финансиско работење, 
да го потпишува центарот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 59/72. (221) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 29. XII. 1972 
година, рег. бр. 137/65 е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на д-р 
Милан Гавриловски, на Фармацевтската служба — 
Прилеп, на Медицинскиот центар — Прилеп. 

Се овластува д-р Кирил Димески покрај до-
сегашниот потписник м-р Љубен Грабулоски, на-
чалник да ја потпишува фармацевтската служба. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 60/72. (222) 

- Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 23. I. 1973 
година, рег. бр. 1/73, е запишан под фирма: Завод 
за урбанизам и архитектура и станбено-комунална 
дејност — Охрид. Предмет на работењето на заво-
дот е: 

а) изготвување на урбанистички — идејни сту-
дии, 

б) изготвување на основни урбанистички пла-
нови, 

в) изготвување на урбанистички планови за 
реализација, 

г) изготвување на техничка документација за 
изградба на инвестициони објекти од општествен 
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стандард, станбени згради и комунални објекти за 
граѓани и граѓанско-правни лица, 

д) урбанистички надзор над реализацијата на 
поважни комплекси во регионот, 

ѓ) ревизија и корекција на урбанистичките ре-
шенија со оглед на промената на условите на да-
деното подрачје, 

е) вршење на стручен надзор над изградбата 
на објектите и изведување на работите, 

ж) стопанисување со станбени згради и делов-
ни простории, 

з) комунално стопанисување, 
ѕ) инженеринг. 
Заводот е основан од досегашното претприја-

тие — Завод за урбанизам и архитектура и стан-
бено-комунално стопанисување — Охрид (рег. бр. 
30/69/П) кое постана установа, а согласно со одлу-
ката број 02-281/1 од 28. XII. 1972 година. 

Заводот ќе го потпишува Климент Заров, ди-
ректор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 8/73. (307) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 8. I. 1973 го-
дина, рег. бр. 13/65 е запишано следното: Кому-
налниот завод за социјално осигурување — При-
леп, престана со својата работа и се брише од ре-
гистарот на установите со тоа што правата и об-
врските на тој завод се пренесуваат на Заедницата 
на здравственото осигурување на работниците — 
Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 2/73. (318) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 733, 
страна 1177, книга III е запишан под фирма: Му-
зеј „Западна Македонија во НОВ" — Кичево. 
Предмет на работењето на музејот е културно-
образовна и воспитна дејност. 

Музејот е основан од Собранието на општина 
Кичево, со решението број 02-339 од 16. I. 1973 
година на заедничката седница на Општинскиот 
собор и Соборот на работните заедници, одржана 
на 16. I. 1973 година. 

Музејот „Западна Македонија во НОВ" — Ки-
чево ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
Ангелески Јован, в. д. директор, во границите на 
овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Конституирањето ќе се изврши во рок од 60 

дена. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 43/73. (334) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 734, 
страна 1181, книга III е запишано под фирма: 
Специјално полно основно училиште — Титов Ве-
лес (во зградата на ЦОУ „Благој Кирков" — Ти-
тов Велес). Предмет на работењето на училиштето 
е школување на сите ученици со пречки или не-
достатоци во физичкиот или психичкиот развиток 
од полесен карактер. 

Училиштето е основано од Собранието на оп-
штината Титов Велес — Одделение за собраниски 
работи, со решението бр. 01-466/1 од 10. I. 1973 го-
дина. 

Специјалното полно основно училиште во Ти-
тов Велес ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Беличкова Мирослава, в. д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Специјалното полно основно училиште — Ти-

тов Велес ќе се конституира во рок од 30 дена по 
впишувањето на актот за основање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 53 од 23. II. 1973 година. (346) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 559, 
страна 299, книга III е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Основното училиште „Ко-
ле Неделковски", село Подвис, Кичевско, Симо 
Трпевски, в. д. директор, му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност со 
решението број 23 од советот на работната заед-
ница. 

За в. д. директор на Основното училиште „Ко-
ле Неделковски" — село Подвис, Кичевско, со од-
луката на работната заедница број 26 од 15. И. 
1973 година од одржаната седница на 3. IX. 1972 
година е назначен Секуловски Филип, кој во ид-
нина истото ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, со ново-
назначениот потписник Трпески Симо, режисер на 
училиштето и стариот регистриран потписник Пан-
дилески Благоја, сметано од 15. II. 1973 година. 

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

бр. 50 од 20. II. 1973 година. (360) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, од 11. I. 1973 го-
дина, страна 20, книга II, редФн број 10 е запиша-
но следното: Здравствената станица при Рудници-
те „Саса" од село Македонска Каменица, Делчево 
се брише од регистарот, поради присоединување од 
1. I. 1972 година кон Подрачната здравствена ста-
ница — Делчево, на Медицинскиот центар — Штип. 

Присоединување^ се запиша во регистарот врз 
основа на спогодбата од 27. XII. 1971 година по-
меѓу Подрачната здравствена станица на Меди-
цинскиот центар — Штип од Делчево и Здрав-
ствената станица при Рудниците „Саса" — село 
Македонска Каменица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 28/72. (448) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, од 20. II. 1973 
година, рег. бр. 127, реден број 5 е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на Основното 
училиште „Даме Груев" од село Ерџелија, Штипско 
Ѓуро Ванев Тасев е избран за постојан директор 
на училиштето. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката на работната заедница на учи-
лиштето, број 79 од 10. IV. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 18/72. (457) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 740, 
страна 1225, книга III е запишана под фирма: Ос-
новна заедница на образование — Дебар. Предмет 
на работењето на основната заедница е: 

— се грижи за обезбедување на средства за 
вршење на дејностите на образованието и воспиту-
вањето, утврдени со програмата на заедницата на 
образованието; 

— управува со средствата за образование што 
и припаѓаат; 

— определува критериуми и мерила за распре-
делба на средствата за образование и врши ра-
спределба на тие средства по одделни образовно-
воспитни дејности; 

— соработува со други заедници на образова-
нието; 

— дава мислење за основање нови установи за 
образование и воспитување чија дејност ќе се фи-
нансира од средствата на Заедницата на образова-
нието ; 

— соработува со општествено-политички заед-
ници и работни организации во донесувањето на 
плановите и програмите за развиток на образова-
нието и воспитувањето, во утврдувањето на по-
требите од стручни кадри и во други прашања од 
значење за развитокот на образованието и воспи-
тувањето. 
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Заедницата на образованието е основана од 
Собранието на општина Дебар, со одлуката број 
01-1929/1 од 26. V. 1967 година. 

Основната заедница на образование — Дебар 
ќе ја потпишуваат, задожуваат и раздолжуваат 
Бардул Цами, претседател, Лутфи Марку и Вехап 
Дука, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Основната заедница на образованието — Дебар 

ќе се конституира во рок од 30 дена по впишува-
њето на актот за основање во регистарот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 186/72 од 14. III. 1973 година. (458) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 319, стра-
на 311, книга II е запишано следното: Клиниката 
за очни болести — Скопје се брише од регистарот 
на установите при овој суд, како самостојна уста-
нова поради присоединување кон Медицинскиот 
факултет — Скопје, согласно со член 4 од Законот 
за дејноста на Медицинскиот факултет за укажу-
вање на здравствена заштита („Службен весник на 
СРМ" бр. 26/71) и одлуката бр. 01-2045 од 31. XII. 
1971 година на Медицинскиот факултет, донесена 
по пат на референдум. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 19 од 23. II. 1973 година. (502) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 383, 
страна 579, книга II е запишано следното: Гинеко-
лошко-акушерската клиника — Скопје се брише од 
регистарот на установите при овој суд, како само-
стојна установа поради присоединување кон Ме-
дицинскиот факултет — Скопје, согласно со член 
4 од Законот за дејноста на Медицинскиот факул-
тет за укажување на здравствена заштита („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 26/71) и одлуката број 
01-2045 од 31. XII. 1971 година на Медицинскиот 
факултет, донесена по пат на референдум. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 19 од 23. И. 1973 година. (500) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 218, 
стр. 1097, книга I е запишано следното: Клиниката 
за ортопедски болести — Скопје се брише од ре-
гистарот на установите при овој суд, како само-
стојна установа, поради присоединување кон Ме-
дицинскиот факултет — Скопје, согласно со член 
4 од Законот за дејноста на Медицинскиот факул-
тет за укажување на здравствената заштита 
(„Службен весник на СРМ" бр. 26/71) и одлуката 
број 01-2045 од 31. XII. 1971 година на Медицин-
скиот факултет, донесена по пат на референдум. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 19 од 23. И. 1973 година. (509) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 572, 
страна 1207, книга III е запишано организирање на 
Основна организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Клиника за ортопедски бо-
лести при Медицинскиот факултет — Скопје, со-
гласно одлуката бр. 01-2045 од 31. XII. 1971 годи-
на, донесена по пат на референдум, под фирма: 
Основна организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Клиника за ортопедски бо-
лести при Медицинскиот факултет — Скопје. Пред-
мет на работењето на ООЗТ е да изведува настава 
при Медицинскиот факултет и врши научно уна-
предување по ортопедија. 

В. д. директор на ООЗТ е проф. Димко Копев-
ски, кој е овластен да ја потпишува ООЗТ, без 
својство на правно лице, од името на факултетот 
за склучување на договори и други правни работи 
во врска со работењето на ООЗТ, а во рамките на 
доходот што таа го остварува, согласно овластува-
њето бр. 03-95 од 18. I. 1973 година, а во смисла на 

член 18 ст. 2 од Статутот на Медицинскиот ф а -
култет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 23 од 26. II. 1973 година. (513) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 572, 
страна 1209, книга III е запишано организирање 
на основна организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Клиника за гинекологија 
и акушерство при Медицинскиот факултет во Скоп-
је, согласно со одлуката број 01-2045 од 31. XII. 
1971 година, донесена по пат на референдум, под 
фирма: Основна организација на здружен труд, 
без својство на правно лице — Клиника за гине-
кологија и акушерство при Медицинскиот (факул-
тет — Скопје. Предмет на работењето на ООЗТ е 
здравствена, наставна и научна дејност со задача 
укажување на стручна и медицинска помош за 
време на бременоста, раѓањето и породувањето, 
како и да ги лекува гинеколошките заболувања 
по принципите на современата медицинска наука. 

В. д. директор на ООЗТ е Љубомир Шукаров, 
кој е овластен да ја потпишува ООЗТ. без својство 
на правно лице, од името на факултетот за склу-
чување на договори и други правни работи во вр-
ска со работењето на ООЗТ, а во рамките на до-
ходот што таа го остварува, согласно со овласту-
вањето бр. 03-95 од 18. I. 1973 година, а во смисла 
на членот 18 став 2 од Статутот на Медицинскиот 
факултет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 26 од 26. И. 1973 година. (516) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 283, 
страна 163, книга И е запишано следното: Дејноста 
на Медицинскиот центар — Тетово согласно со од-
луката на Советот на Медицинскиот центар — Те-
тово, број 02-374/1 од 20. И. 1973 година, од одржа-
ната седница на 15. II. 1973 година и решението на 
Собранието на општината Тетово, број 11-1155/1 од 
12. III. 1973 година во иднина се проширува и со 
изработка и поправка на очила. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 59, од 16. III. 1973 година. (539) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 745, 
страна 1257, книга III е запишано под фирма: Ос-
новно осумгодишно училиште „Кочо Рацин" — се-
ло Ракотинци, Скопско. Предмет на работењето на 
училиштето е пружање на општо основно образо-
вание и воспитување. 

Училиштето е основано од МНОО — Ракотин-
ци на 15. X. 1945 година. 

Училиштето ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат Борис Вељановски, професор — 
директор и Јовановска Марика — книговодител — 
благајник, во границите на овластувањето. 

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

бр. 152/72 од 30. III. 1973 година. (561) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 229, 
страна 1140, книга I е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Основното училиште 
,,Маршал Тито" — село Пирок, Тетовско, Рахман 
Бисими, директор, му престанува правото за пот-
пишување бидејќи е разрешен од должност со од-
луката на работната заедница, од одржаната сед-
ница на 8. IX. 1972 година. 

За директор на училиштето со одлуката на ра-
ботната заедница број 0101-224 од 10. IX. 1972 го-
дина, од одржаната седница на 8. IX. 1972 година 
е назначен Казими Вејсел Хасан, кој во иднина 
училиштето ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, со стариот 
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регистриран потписник Адеми Мехмед, секретар, 
сметано од 14. III. 1973 година. 

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

бр. 67 од 30. III. 1973 година. (570) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 297, 
страна 219, книга II е запишано следното: На до-
сегашниот в. д. директор на Бирото за геолошко-
рударски истражувања и проектирање — Кумано-
во Стојан Глигоров му престанува правото за пот-
пишување, со решението бр. 02-1084/1 од 15. VI. 
1972 година. 

За в. д. директор на Бирото е назначен со од-
луката на советот на работната заедница на Биро-
то за геолошко-рударски истражувања и проекти-
рање - Куманово, број 02-931/1 од 24. V. 1972 го-
дина досегашниот потписник Додевски Војчо, шеф 
на сметководството, кој бирото ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува на новата должност, сме-
тано од 5. VII. 1972 година, во границите на овла-
стувањето. 

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

бр. 93 од 22. XII 1972 година. (58) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 297, 
страна 219, книга II е запишано следното: На до-
сегашниот в. д. директор на Бирото за геолошко-
рударски истражувања и проектирање — Кумано-
во, Додевски Војчо, му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на бирото е назначен со одлуката 
на советот на установата бр. 02-2124/1 од 1. XI. 1972 
година инженер Недељко ѓорѓевиќ, кој истото ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето, сметано од 8. XI. 1972 го-
дина, со Додевски Војчо, шеф на сметководството. 

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

бр. 157 од 22. XI. 1972 година. (59) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 297, 
страна 1143, книга III е запишано следното: Биро-
то за геолошко-рударски истражувања и проекти-
рање — Куманово досегашните регистрирани пот-
писници и тоа: инженер Недељко Ѓорѓевиќ, дирек-
тор и Додевски Војчо, шеф на сметководството, во 
иднина ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат пред банката колективно, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 8 од 25. I. 1973 година. (134) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 297, 
страна 1143, книга III е запишано следното: Деј-
носта на Бирото за геолошко-рударски истражу-
вања и проектирање — Куманово, согласно со од-
луката на советот на установата број 02-108/1 од 
19. I. 1973 година од одржаната седница на 18. I. 
1973 година е: 

Основна дејност: изведување регионални гео-
лошки работи, изготвување на студии и комплек-
сно геолошко картирање, истражување на мине-
рални суровини и руди (каустобиолитити, метали 
и неметали), подземни води, украсен камен и др. и 
изведување на инженерско-геолошки и хидрогео-
лошки картирања и студии; изведување на гео-
лошко-истражно дупчење на површини и јами и 
дупчење за геомеханички и геофизички истражу-
вања; истражувања на подземни води со дупчење 
и изработување на артериски и субартериски бу-
нари; изведување на рударски истражувања и ру-
дарски површински и јамски работи, рударско-
градежни работи и ги врши сите видови на гео-
физички испитувања и геодетски мерења; изведу-
вање на геомеханички испитувања со изработува-
ње на елаборати за носивоста и други карактери-

стики на подлогата; изработување на проекти за 
рудници и каменоломи, хидротехнички објекти и 
преземање експлоатација на метални и неметални 
суровини и украсен камен. 

Споредна дејност: одржување и поправка на 
мотори, моторни возила и други рударско-геоло-
шки постројки; транспортирање на опрема, алати 
и материјали и превоз на работници за извршу-
вање на службени работи; административни, кад-
ровски, финансиски и општи работи; вршење на 
угостителски услуги на членовите на работната за-
едница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 1 од 28. И. 1973 година. (416) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 410, 
страна 685, книга И е запишано следното: На до-
сегашниот потписник Мандиќ Петар Александар, 
директор на Основното училиште „Климент Ох-
ридски" — село Миравци, Гевгелиско, му престану-
ва правото за потпишување, бидејќи е разрешен 
од должност. 

За директор на училиштето со одлуката на со-
ветот на работната заедниица број 12 од 9. I. 1972 
година е назначен Велков Анѓел и во иднина ќе 
го потпиишува, задолжува и раздолжува учлиште-
то со стариот регистриран потписник Зумров ѓор-
ѓе Бошко, секретар, сметано од 19. I. 1973 година. 

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

бр. 11 од 21. II. 1973 година. (387) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 744, 
страна 1249, книга II е запишана под фирма: Уста-
нова за одмор и рекреација на деца и младина — 
Гостивар — во основање. Предмет на работењето 
на установата е организирање на одмор и рекреа-
ција преку престојот и забава во места со погодни 
климатски услови. Установата својата дејност ќе 
ја одвива во соработка со заинтересираните ор-
гани и организации. 

Установата е основана од Собранието на оп-
штината Гостивар, со решението број 0201-2283 од 
26. VI. 1972 година. 

Установата за одмор и рекреација на деца и 
младина — Гостивар ќе ја потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат во границите на овластува-
њето Н И К О Л О В С К И Димитар, в. д. директор и Ре-
цепи Исмаил, претседател на управниот одбор на 
установата. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Установата за одмор и рекреација на деца и 

младина — Гостивар ќе се конституира во рок од 
30 дена по уписот на актот за основање во реги-
старот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 63 од 16. III. 1973 година. (477) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 317, 
страна 303, книга II е запишано следното: Клини-
ката за хируршки болести — Скопје се брише од 
регистарот на установите, при овој суд, како само-
стојна установа поради присоединување кон Ме-
дицинскиот факултет — Скопје, согласно член 4 
од Законот за дејноста на Медицинскиот факултет 
за укажување на здравствена заштита („Службен 
весник на СРМ" бр. 26/71) и одлуката на Меди-
цинскиот факултет број 01-2045 од 31. XII 1971 го-
дина, донесена по пат на референдум. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 19 од 23. II. 1973 година. (506) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 8. П. 1973 го-
дина, рег. бр. 30/66, е запишано следното: Му пре-
станува правото за потпишување на Петре Анчев-
ски, директор на Основното училиште „Коста Ра-
цин", село Ивањевци, Битолско, 
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Се овластува Васил Петко Бардаковски, в. д. 
директор, да го потпишува училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 9/73. (632) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 743, 
страна 1269, книга III е запишана под фирма: Ком-
бинирана детска установа „Весели цветови" во 
Скопје. Основна дејност на комбинираната детска 
установа е згрижување, воспитување и одгледува-
ње на деца на возраст од О—7 години на начин и во 
услови утврдени со законските прописи и со ста-
тутот на установата. 

Установата е основана со спојување на Комби-
нираната детска установа „Боца Иванова" — Скоп-
је и Детската градинка „Мирче Ацев" — Скопје, 
во единствена установа, со одлуката на советот на 
Комбинираната детска установа „Мирче Ацев" - -
Скопје од одржаната седница на 27. VI 1972 го-
дина и Комбинираната детска установа „Боца Ива-
нова" — Скопје од одржаната седница на 23. VI. 
1972 година и решението за давање согласност на 
одлуката за спојување на Собранието на град 
Скопје, број 07-27968 од 28. XII. 1972 година. 

Комбинираната детска установа „Весели цве-
тови" — Скопје ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Николовска Тана, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Комбинираната детска установа „Весели цве-

тови" — Скопје ќе се конституира во рок од три 
месеци (90 дена) по уписот на актот за основање во 
регистарот. 

Се брише од регистарот на установите, ка ј овој 
суд, од рег. бр. 350, страна 435, книга И Детската 
градинка „Мирче Ацев" — Скопје, бидејќи се спо-
јува со Комбинираната детска установа „Боца 
Иванова" — Скопје во единствена установа под 
назив: „Весели цветови" — комбинирана детска 
установа — Скопје, согласно со горенаведените 
одлуки и согласноста. 

Се брише од регистарот на установите, ка ј овој 
суд, од рег. бр. 301, страна 233, книга II Комби-
нираната детска установа „Боца Иванова" — Скоп-
је, бидејќи се присоединува со Детската градинка 
„Мирче Ацев" — Скопје во единствена установа 
под назив: „Весели цветови" — комбинирана дет-
ска установа — Скопје, согласно со горенаведените 
одлуки и согласноста. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 76 од 19. IV. 1973 година. (638) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 197, 
страна 1014, книга I е запишано следното: Досе-
гашниот директор на Земјоделскиот училишен цен-
тар „Никола Петров" — Неготино, Новоселски Ри-
сто, со одлуката на советот на Технолошко-технич-
киот училишен центар „Луј Пастер" — Неготино, 
број 29 од 8. III. 1973 година е назначен за в. д. 
директор на Земјоделскиот училишен центар „Ни-
кола Петров" — Неготино и на оваа должност во 
иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, сметано од 12. ПТ. 
1973 година. 

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

бр. 65 од 29. III 1973 година. (664) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 29. III. 1973 
година, рег. бр. 2/67 е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на Ристов-
ски Мишо како директор и потписник на Заводот 
за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо 
Рацин" — Битола. 

Се овластуваат досегашните потписници Ма-
нели Ѓорѓи, секретар (претседател на работната за-

едница) и Ристовска Душица, сметководител, да ја 
потпишуваат установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 21/73. (710) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 23. III. 1973 
година е запишано следното: Му престанува овла-
стувањето за потпишување на Киро Дојчиновски, 
досегашен директор на Централното основно учи-
лиште „Гоце Делчев" — Демир Хисар. 

Се овластуваат Давидовски Стојан, в. д. дирек-
тор и Марко Талевски, референт по материјално-
финансиски работи, да го потпишуваат училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 16/73. (717) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во ргистарот на установите на 10. IV. 1973 го-
дина, рег. бр. 7/69 е запишано следното: Се овла-
стува Попоски Ангелко, директор, покрај досегаш-
ниот потписник Спасе "Грпчевски да го потпишува 
Централното основно училиште „Мирче Ацев", се-
ло Бач, Битолско. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 24/73. (744) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 6. IV. 1973 
година, рег. бр. 3/73 е запишан под фирма: Центар 
за социјална работа, со седиште во Струга. Пред-
мет на работењето на Центарот е вршење дејност 
од посебен општествен интерес во областа на со-
цијалната заштита и во рамките на својот дело-
круг решава: 

— за правата на граѓаните од социјалната за-
штита; 

— ги врши работите што со посебни прописи се 
ставени во надлежност на органот за старател-
ство, посвојување, односно родители и деца; 

— врши стручен надзор над установите за со-
цијална заштита, кои за таа цел се основаат на 
подрачјето на општината; 

— изготвува програма за социјална заштита и 
план за развој на социјалната заштита на општи-
ната; 

— ги следи и проучува проблемите во областа 
на социјалната заштита и им предлага на општин-
ското собрание и на другите носители на социјал-
ната заштита мерки за унапредување на социјал-
ната заштита и врши работи определени со закон, 
статут и други акти на установата; 

— работи на решавање на социјалните пробле-
ми на одделни категории граѓани кои се наоѓаат 
во положба на социјална потреба (стари, дефектни, 
алкохоличари, социјално незгрижени, болни од 
психопатолошки заболувања, малолетничка делик-
венција, проституција и сл.); 

— соработува со месните заедници, интересни-
те заедници, организациите на здружен труд од 
областа на стопанството и нестопанските дејности, 
општествено-политичките организации, ОВР и дру-
ги органи, со цел да им помогне во покренување 
на решавање на конкретните социјални случаи; 

— со современи и научни методи ги испитува 
социолошките и психолошките пресметувања ка ј 
децата и младината во рамките на семејството, ор-
ганизациите на здружен труд и презема или пред-
лага мерки за нивно решавање. 

Центарот е основан од Собранието на општи-
ната Струга, со решенијата бр. 01-1204/1 од 14. III. 
1973 и бр. 01-1516/7 од 30. III. 1973 година. 

Центарот ќе го потпишува Боро Кала ј џиески, 
в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 23/73. (741) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 24. IV. 1973 
година, рег. бр. 134/65 е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на Ске-
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пароски Никола Крсте, досегашен директор на Ос-
новното училиште „Кочо Рацин" село Требеништа, 
Охридско. 

Се овластува Митрески Иван, в. д. директор, 
да го потпишува училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 17/73. (751) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 11. IV. 1973 
година, рег. бр. 15/66, е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на Ни-
кола Марковски, досегашен в. д. директор на Ос-
новното училиште „Моша Пијаде", село Дуње, 
Прилеп. 

Се овластува Митре Стојановски, в. д. дирек-
тор, да го потпишува училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 25/73. (752) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 750, 
страна 1283, книга III е запишана под фирма: Ста-
ница за унапредување на индивидуалното земјо-
делско производство — Кратово. Предмет на рабо-
тењето на станицата е да го унапредува индиви-
дуалното земјоделско производство во општината 
Кратово, како и да врши други работи кои се од-
несуваат на унапредувањето на земјоделското про-
изводство. 

Станицата е основана од Собранието на оп-
штината Кратово, со решението број 01-969 од 23. 
III. 1973 година. 

Станицата за унапредување на индивидуалното 
земјоделско производство — Кратово ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува Васил Арсов, ра-
ководител, во границите но овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Конституирањето ќе се изврши во рок од 15 

дена по уписот на актот за основање во регистарот. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 100 од 23. V. 1973 година. (837) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 461, 
страна 891, книга II е запишано следното: Никола 
Колев, досегашен директор на Радио Гевгелија, е 
разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За директор на Радио Гевгелија е назначен со 
решението број 01-2519/1 од 29. XII. 1972 година на 
Собранието на општината Гевгелија Никола Кули-
шев, кој во иднина истото ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, со стариот регистриран потписник Будим-
ка Петрова, режисер, сметано од 25. IV. 1973 го-
дина. 

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

бр. 95 од 24. V. 1973 година. (844) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 25, стра-
ја 106, книга I е запишано следното: Се брише од 
регистарот на установите Управата за пазари „Па-
зариште" — Куманово, бидејќи се присоединува 
кон Заводот за урбанизам, комунално-станбени ра-
боти и проектирање — Куманово, согласно со од-
луката на работната заедница на Управата за па-
зари „Пазариште" — Куманово, број 123 од 19. III. 
1973 година, одлуката на советот на Заводот за ур-
банизам, станбено-комунални работи и проектирање 
— Куманово, број 02-303 од 21. II. 1973 година и 
одлуката на Собранието на општината Куманово, 
број 06-4379/1 од 6. IV. 1973 година за давање со-
гласност на одлуката за интеграција на организа-
ции на здружен труд што вршат комунална деј-
ност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 78 од 11. IV. 1973 година. (848) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 725, 
страна 1127, книга III е запишано следното: Се 
брише од регистарот на установите Установата за 
поврзување на детската литература со НОВ и Ре-
волуцијата „Курирче" — Кичево, согласно со од-
луката на Собранието на општината Кичево, број 
02-2205 од 8. V. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 98 од 24. V. 1973 година. (849) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 691, 
страна 937, книга III е запишано следното: На до-
сегашниот раководител на Организацијата на здру-
жен труд — Одделение за научно-истражувачка 
работа — Скопје при Економскиот факултет —-
Скопје д-р Ќурчиев Александар, му престанува 
правото за потпишување, бидејќи е разрешен од 
должност. 

За раководител на Организацијата на здружен 
ТРУД — Одделение за научно-истражувачка ра-
бота — Скопје при Економскиот факултет — Скоп-
је со одлуката на Наставничкиот совет на Економ-
скиот факултет — Скопје, број 03-2185/1 од 26. X. 
1972 година, од одржаната седница на 20. X. 1972 
година е назначен професор д-р Никола Узунов, 
кој во иднина истото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето со 
старите регистрирани потписници Милутин Сим-
јановски и Вера Куновска, сметано од 20. IV. 1973 
година. 

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

бр. 90 од 22. V. 1973 година. (851) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 254, 
страна 1233, книга III е запишано следното: Деј-
носта на Земјоделското училиште „Моша Пијаде" 
— Тетово, согласно со одлуката на советот на ра-
ботната заедница од 16. IV. 1973 година во иднина 
се проширува и со обавување на дејност: обучу-
вање на ученици од метална струка (механичка, 
браварска, лимарска, металостругарска и др.). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 89 од 22. V. 1973 година. (865^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 26, стра-
на 108, книга I е запишано следното: Се брише од 
регистарот на установите Установата со самостојно 
финансирање за градско и вонградско зеленило 
„Чистоќа" — Куманово, бидејќи се присоединува 
кон Заводот за урбанизам, комунално-станбени ра-
боти и проектирање — Куманово, согласно со од-
луката на советот на Заводот за урбанизам, стан-
бено-комунални работи и проектирање — Кумано-
во, број 02-303 од 21. II. 1973 година, одлуката на 
работната заедница на Установата со самостојно 
финансирање за градско и вонградско зеленило 
„Чистоќа" - Куманово, бр. 02-177 од 19. III. 1973 
година и одлуката на Собранието на општината Ку-
маново број 06-4379/1 од 6. IV. 1973 година за дава-
ње согласност на одлуката за интеграција на орга-
низации на здружен труд што вршат комунална 
дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 77 од 11. IV. 1973 година. (898) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 41, стра-
на 168, книга I е запишано следното: Се брише од 
регистарот на установите Управата за изградба и 
реконструкција на улици, водовод и канализација 
— Куманово, бидејќи се присоединува кон Заводот 
за урбанизам, комунално-станбени работи и проек-
тирање — Куманово, согласно со одлуката на со-
ветот на работната заедница на Управата за из-
градба и реконструкција на улици, патишта, водо-
вод и канализација — Куманово, број 02-659 од 20. 
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III. 1973 година, одлуката на советот на Заводот 
за урбанизам, станбено-комунални работи и проек-
тирање — Куманово, број 02-303 од 21. II. 1973 го-
дина и одлуката на Собранието на општината Ку-
маново, број 06-4379/1 од 6. IV. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 79 од 11. IV. 1973 година. (899) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 644, 
страна 759, книга III е запишано следното: Кон 
Здравствениот дом на град Скопје, Скопје, согла-
сно со одлуката на советот на Институтот за ме-
дицина на трудот и техничка сигурност на Рудни-
ците и железарницата „Скопје" — Скопје, број 
96/15. III. 1973 година и одлуката на советот на 
Здравствениот дом на Скопје — Скопје број 3056 
од 24. IV. 1973 година се присоединува Институтот 
за медицина на трудот и техничка сигурност при 
Рудниците и железарницата „Скопје" — Скопје, 
без отсекот за техничка сигурност. 

Се брише од регистарот на установите од рег. 
бр. 351, страна 439, книга II Институтот за меди-
цина на трудот при Рудниците и железарницата 
„Скопје" — Скопје, бидејќи се присоединува кон 
Здравствениот дом на град Скопје — Скопје, со-
гласно со горенаведените одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 109 од 26. VI. 1973 година. (912) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 28. V. 1973 го-
дина, рег. бр. 126/65 е запишано следното: Се ме-
нува фирмата на Училиштето за ученици во сто-
панството „Кочо Рацин" — Битола, и гласи: Учи-
лиште за занимања „Кочо Рацин" — Битола. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на советот, дел. бр. 02-3/17 од 22. V. 1973 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 35/73. (928) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 25. V. 1973 
година, рег. бр. 6/72 е запишано следното: И пре-
станува овластувањето за потпишување на Елеф-
терија Чакаревска, в. д. привремен раководител на 
Станицата за унапредување на индивидуалното 
земјоделство — Струга. 

Се овластува Кочоски Иван Никола, директор, 
да ја потпишува установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 34/73. (947) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 7. V. 1973 го-
дина, рег. бр. 26, книга II, реден број 1 е запишана 
под фирма: Матична библиотека „Јане Сандански" 
— Пробиштип. 

Предмет на работењето на библиотеката е: пре-
ку книгата и другиот библиотекарски материјал да 
придонесува за ширењето на општото образование 
и култура на работните луѓе и граѓани, како и да 
ја помага научната и стручна работа на луѓето. За 
таа цел библиотеката ќе набавува стручна и друга 
литература, ќе ја чува и дава истата на користење 
како и другиот библиотечен материјал. 

Библиотеката е основана од Собранието на оп-
штината Пробиштип, број 01-1114 од 28. IX. 1972 
година. 

Раководител на библиотеката е Нада Трајчев-
ска. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 9/73. (961) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 22. V. 1973 
година, рег. бр. 24, книга II, реден број 4 е запи-
шана под фирма: Установа за комунални и гра-
дежни работи „Фортуна" — Штип, Продавница ЕО 
Штип, ул. „Јосиф Ковачев" бб. Предмет на рабо-

тењето на продавницата е промет со посадочен ма-
теријал, цвеќе, опрема и материјал за подигање и 
одржување на цвеќе и зеленило. 

Раководител на продавницата е Љубица Про-
шева. 

Продавницата е во состав на Установата за ко-
мунални и градежни работи „Фортуна" — Штип, а 
основана е со одлуката на Советот на работната 
заедница, број 0201-295/1 од 3. X. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 43/73. (1011) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 17. V. 1973 
година, рег. бр. 38, книга II, реден број 1 е запи-
шана под фирма: Заедница на здравственото оси-
гурување на работниците — Штип. Предмет на ра-
ботењето на заедницата е обезбедување на здрав-
ствено осигурување врз принципот на взаемност и 
солидарност на осигурениците и правата на е д -
рениците предвидени со Законот и Статутот на 
Заедницата. Заедницата на здравственото осигу-
рување го обезбедува вршењето на стручните, фи-
нансиските и административните работи во врска 
со спроведувањето на здравственото осигурување 
преку Стручната служба на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците со седиште 
во Штип, Пробиштип, Кочани, Радовиш, Делчево, 
Виница и Берово како единствена стручна служба. 
Стручните служби на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците — Штип со седиште 
во Радовиш, Пробиштип, Кочани, Виница, Делчево 
и Берово вршат стручни, административни и тех-
нички работи на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Штип. 

Заедницата е основана од Собранието на Ре-
публичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците — Скопје, со одлуката бр. 01/3575/1 
од 29. XII. 1971 година. 

Директор на Заедницата е Мане Атанасков. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 

бр. 10/73. (1012) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 23. V. 1973 го-
дина, рег. бр. 118, книга I, реден број 2 е запишано 
следното: Досегашниот директор Михаил Донев на 
Централното основно училиште „Владо Арсов" од 
село Лесковица е разрешен од должност, а за ди-
ректор е именуван Ристо Каранаков. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на советот на работната заедница, број 
147 од 13. XII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 7/73. (1020) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1607, страна 38, книга VIII е запишана под 
фирма: Стопанска банка — Скопје — Филијала во 
Титов Велес, без својство на правно лице. Предмет 
на работењето на филијалата е: 

— прибавување на кредити од Централата, На-
родната банка на Југославија и Народната банка 
на Македонија (доколку е тоа предвидено со Ста-
тутот на банката); 

— издавање на обврзници од локален карактер 
во соработка со Централата; 

— издавање на благајнички записи; 
— динарска и девизна депозитна функција на 

своите деловни партнери — работни и други орга-
низации; 

— депозитна функција по средствата за стан-
бена изградба; 

— динарски и девизни депозитни работи со на-
селението; 

— давање краткорочни кредити за обртни сред-
ства; 
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— давање потрошувачки и други кредити на 
населението; 

— давање на инвестициони кредити во основ-
ни и трајни обртни средства во рамките на распо-
ложивите средства. Овие кредити во дејностите: 
станбено-комуналното стопанство, трговијата, уго-
стителството и занаетчиството, филијалите ги одо-
бруваат самостојно. 

Во останатите области филијалите можат да 
одобруваат вакви кредити само до определена пре-
сметковна вредност, која се утврдува со деловната 
политика на банката, а која не може да биде по-
мала од 10 мил. динари. 

Кредити над пресметковната вредност, во сми-
сла на претходниот став, филијалите можат да одо-
бруваат само во согласност со Централата; 

— давање кредити за станбена и комунална из-
градба; 

— работење во врска со извршувањето на ин-
вестициите и наплатата на ануитетите по дадените 
кредити од Централата, спогодбено; 

— учествување во финансирањето на домашни 
работни организации со учество во доходот и ри-
зикот; 

— платен промет и други банкарски работи со 
странство во спогодба со Централата; 

— врши механографска обработка на подато-
ците во спогодба со Централата; 

— врши и други кредитни и банкарски работи 
определени со Статутот или со посебна одлука на 
органите на банката. 

Филијалата е основана со договорот за соедину-
вање на Комерцијално-инвестиционата банка — 
Битола, Комерцијално-инвестиционата банка — 
Скопје и Стопанската банка — Скопје во един-
ствена банка под име: Стопанска банка — Скопје. 

Филијалата во Титов Велес, без својство на 
правно лице, ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Панче Панов, в. д. директор, во границите 
на овластувањето. 

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

бр. 114 од 9. И. 1973 година. (287) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1607, страна 46, книга VIII е запишана под 
фирма: Стопанска банка — Скопје — Филијала во 
Тетово, без својство на правно лице. Предмет на 
работењето на филијалата е: 

— прибавување на кредити од Централата, На-
родната банка на Југославија и Народната банка 
на Македонија (доколку е тоа предвидено со Ста-
тутот на банката); 

— издавање на обврзници од локален карактер 
во соработка со Централата; 

— издавање на благајнички записи; 
— динарска и девизна депозитна функција на 

своите деловни партнери и други организации; 
— депозитна функција по средствата за стан-

бена изградба; 
— динарски и девизни депозитни работи со на-

селението; 
— давање краткорочни кредити за обртни сред-

ства; 
— давање потрошувачки и други кредити на 

населението; 
— давање на инвестициони кредити во основ-

ни и трајни обртни средства во рамките на распо-
ложивите средства. Овие кредити во дејностите: 
станбено-комуналното стопанство, трговијата, уго-
стителството и занаетчиството, филијалата ги одо-
брува самостојно. 

Во останатите области филијалите можат да 
одобруваат вакви кредити само до определена пре-
сметковна вредност, која се утврдува со деловната 
политика на банката, а која не може да биде по-
мала од 10 мил. динари. 

Кредити над пресметковната вредност, во сми-
сла на претходниот став, филијалите можат да одо-
бруваат само во согласност со Централата; 

— давање кредити за станбена и комунална 
изградба; 

— работење во врска со извршувањето на ин-
вестициите и наплатата на ануитетите по дадените 
кредити од Централата, спогодбено; 

— учествување во финансирањето на домашни 
работни одганизации со учество во доходот и ри-
зикот; 

— платен промет и други банкарски работи со 
странство во спогодба со Централата; 

— врши механографска обработка на подато-
ците во спогодба со Централата; 

— вршење на други кредитни и банкарски ра-
боти одредени со Статутот или со посебна одлука 
на органите на банката. 

Филијалата е основана со договорот за соеди-
нување на Комерцијално-инвестиционата банка — 
Битола, Комерцијално-инвестиционата банка — 
Скопје и Стопанската банка — Скопје во единстве-
на банка под назив: Стопанска банка — Скопје. 

Филијалата во Тетово, без својство на правно 
лице, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
Тихомир Заковски, в. д. директор, во границите на 
овластувањето. 

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

бр. 114 од 9. II. 1973 година. (288) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. I. 1973 година, рег. бр. 52/55, книга I е запишана 
под фирма: Сервисна работилница во Демир Хисар, 
на Трговското претпријатие „Бигла" — Демир Хи-
сар. Предмет на работењето на работилницата е 
ремонт и поправка на сите видови возила, завару-
вање на делови и други работи кои спаѓаат во до-
менот на сервисната работилница. 

Раководител на сервисната работилница е Не-
делковски Александар. 

Сервисната работилница е основана со одлу-
ката на работничкиот совет на Трговското претпри-
јатие „Бигла" — Демир Хисар, бр. 02-326/2 од 25. II. 
1972 година. 

Сервисната работилница ќе ја потпишува ис-
тото лице што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 212/72. (294) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. I. 1973 година, рег. бр. 2/73, книга II е запиша-
на под фирма: Продавница во Охрид, ул. „Моша 
Пијаде" бр. 94, на Претпријатието за детска кон-
фекција „Наше дете" — Скопје. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е обавување промет со дет-
ска конфекција. 

Раководител на продавницата е Ружа Голејшки 
Продавницата е основана со одлуката на ра-

ботничкиот совет на Претпријатието за детска кон-
фекција „Наше дете" — Скопје, бр. 02-634/1 од 4. 
VI. 1970 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 57/73. (296) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. I. 1973 година, рег. бр. 1/73, книга II е запишано 
под фирма: Земјоделско стопанство „Градинар" — 
Охрид. Предмет на работењето на стопанството е: 

— производство на сите земјоделски произво-
ди, производство на зеленчук, овошје, сточарски, 
лозарски и семенски производи, производи на ка-
леми и преработувачка дејност од сопствени суро-
вини како: ракија, вино, вршење услуги со соп-
ствени коли; 

— промет на големо и мало и тоа со градежен 
материјал, авто-делови за моторни возила; 

— вршење услуги-поправки на сите видови зем-
јоделски машини, моторни возила и друга технич-
ка опрема. 
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Стопанството е основано со издвојувањето на 
Погонот „Градинар" — Охрид од составот на ЗИК 
„Скопско Поле" — Скопје, а со одлуката на цен-
тралниот работнички совет бр. 02-1764 од 11. XII. 
1972 година. 

Стопанството ќе го потпишуваат Милко Коча-
рев, директор, Поповски Ристо, заменик на дирек-
торот и Ристески Славе, ш е ф на сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 355/72. (297) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 270, страна 533, книга III е запишана под 
фирма: „Јадран" — занаетчиско трговско и посред-
ничко претпријатие на големо и мало — Неготино 
Вардар — Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Продавница број 2 во Скоп-
је, улица „108" број 1. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на шеќерни производи. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Јадран" — занаетчиско тргов-
ско и посредничко претпријатие на големо и мало 
- Неготино Вардар, бр. 01-198 од 28. II. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Груевски Пе-
тар. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 101 од 9. II. 1973 година. (338) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 572, страна 549, книга VII е запишано под 
фирма: „Славија" — трговско претпријатие на го-
лемо и мало — увоз-извоз — Скопје — Организа-
ција на здружен труд, без својство на правно лице 
— Стовариште во Скопје, ул. „Индустриска" број 
513. Предмет на работењето на стовариштето е про-
мет, на големо и мало, со градежен материјал, гра-
дежна столарија, производи од црната металургија, 
електро и водоинсталатерски материјал и керамич-
ка индустрија. 

Стовариштето е основано со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Славија" — трговско претпри-
јатие на големо и мало — увоз-извоз — Скопје, бр. 
12874 од 6. X. 1972 година, од одржаната седница на 
16. III. 1972 година. 

Раководител на стовариштето е Лазар Мила-
новски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 120 од 13. И. 1973 година. (339) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 475, страна 835, книга II е запишано под 
фирма: Претпријатие — печатница „Даскал Кам-
че" — Кавадарци — Организација на здружен труд, 
без својство на правно лице — Претставништво во 
Скопје, улица „Цветан Димов" барака 4, соба број 
17. Предмет на работењето на претставништвото е 
склучување на договори во име и за сметка на 
Претпријатието — печатницата „Даскал Камче" — 
Кавадарци, а во рамките на регистрираната дејност 
на претпријатието. 

Претставништвото е основано со одлуката на 
работничкиот совет на Претпријатието — печатни-
ца „Даскал Камче" — Кавадарци, број 47 од 14. II. 
1973 година, од одржаната седница на 23. II. 1972 
година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Марковски Цветан, в. д. раководител, 
во границите на овластувањето. 

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

бр. 27 од 21. II. 1973 година. (342) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 461, страна 3, книга VII е запишана под 
фирма: „Тргокооп" — претпријатие за внатрешен 
промет и застапништво на странски фирми — Скоп-
је — Организација на здружен труд, без својство 
на правно лице — Продавница во Скопје, пазар 
Ѓорче Петров. Предмет на работењето на продавни-
цата е промет со риба. 

Продавницата е основана со одлуката на работ-
ничкиот совет на „Тргокооп" — претпријатие за 
внатрешен промет и застапништво на странски 
фирми — Скопје, број 03-3897 од 4. XI. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Георгиев Ста-
нојко Петар. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 129 од 13. II. 1973 година. (343) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 96, страна 527, книга II е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со мешани 
стоки „Кораб" — Гостивар — Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — Ме-
шовита продавница „Слога" во село Врапчиште, 
Гостиварско. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на мешани стоки. 

Продавницата е основана со одлуката на работ-
ничкиот совет на „Кораб" — трговско претпријатие 
- Гостивар, број 0301-28 од 25. IV. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Сали Сејдини. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 137 од 20. II. 1973 година. (375) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1084, страна 72, книга VIII е запишана под 
фирма: Земјоделско-трговски комбинат „Ангроцен-
тар" — село Сарај — Организација на здружен 
труд, без својство на правно лице, Продавница во 
село Сарај, улица „Сарајска" бб. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е промет, на мало, на раз-
на индустриска и техничка стока за домаќинството 
и комисион. 

Продавницата е основана со одлуката на работ-
ничкиот совет на Земјоделско-трговскиот комбинат 
„Ангроцентар" — село Сарај, бр. 6950 од 6. XI. 1972 
година, од одржаната седница на 6. X. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Агуши Сулеј-
ман. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1089/72 од 21. И. 1973 година. (383) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 13 од Правилникот за ме-

ѓусебните работни односи на работниците на Де-
ловното здружение „Македонски Ракотворби" — 
експорт-импорт — Скопје, Управниот одбор на 
здружението распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место: 

шеф на производство на рачни производи 

Покрај општите услови од Законот за меѓусеб-
ните односи на работниците во здружениот труд, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 
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— виша или средна школска спрема и најмал-
ку 3 години работно искуство на соодветни работ-
ни места. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Управниот одбор на Деловното здружение 
„Македонски Ракотворби" — експорт-импорт — 
Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (1416) 

Конкурсната комисија при Градежното прет-
пријатие „Братство" — Скопје распишува 

К О Н К У Р С 
за директор на работната организација 

(наименување — реизбор) 

Услови: 
1. да има завршено технички факултет (архи-

тектонско-градежна насока) или економски ф а -
култет и 8 години работно искуство. 

2. да има завршено средно техничко училиште 
(градежно-архитектонска насока) или средно еко-
номско училиште со 10 години работно искуство. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат и посеб-
ните услови, да не се осудувани за кривични дела 
наведени во член 55 од Основниот закон за прет-
пријатијата, со судска одлука да не им е забра-
нето вршење на должноста директор на претпри-
јатие. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат до Конкурсната комисија на ГП ,,Братство'', 
ул. „124" бр. 16 — Скопје, во рок од 15 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот. 

Некомплетираните документи нема да се раз-
гледуваат. (1444) 

Конкурсната комисија при Главната ветери-
нарна болница — Скопје распишува 

К О Н К У Р С 

за именување директор на установата 

Кандидатите, покрај општите услови за засно-
вање на работни односи, треба да ги исполнуваат 
и следните услови: 

— да завршиле ветеринарен факултет и да 
имаат најмалку 10 години работно искуство во 
струката, 

— да не се под истрага, да не се осудувани и 
да поседуваат морално-политички квалитети, 

— да покажале успех во досегашното работење. 
Кандидатите со молбата треба да поднесат и 

докази за исполнување на условите на конкурсот. 
Некомплетирани документи нема да се земат 

во разгледување. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 
За резултатите од конкурсот кандидатите ќе 

бидат известени по писмен пат. 
Личниот доход според Правилникот за распре-

делба на личниот доход во Болницата. (1445) 

Врз основа на Одлуката на Советот на работ-
ната заедница Конкурсната комисија за наимену-
вање директор на Центарот за странски јазици — 
Скопје распишува 

К О Н К У Р С 

за директор на Центарот 

Покрај општите услови предвидени во законот, 
кандидатот треба да ги исполнува и следните по-
себни услови: 

1. да има завршено филозофски факултет — 
јазична група, 

2. да има најмалку пет години работно иску-
ство во просветно-педагошка дејност, 

3. да поседува морално-политички квалитети, 
4. да се истакнува со својата педагошка и ор-

ганизациона способност, 
5. да не е осудуван за кривични дела утврдени 

со законот. 
Кон пријавата кандидатот е должен да ги под-

несе следните документи: 
— диплома за завршено образование 
— доказ за работен стаж 
— преглед за движење во службата 
— уверение дека не е осудуван и дека не е 

под истрага 
Рокот за поднесување на пријавите е 15 дена 

од денот на објавувањето на конкурсот. 
Некомплетирани^^ пријави нема да се разгле-

дуваат. (1446) 
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