
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. Број 10 

Петок, 26 март 1971 
С к о п ј е 

Год. ХХУП 

Претплатата за 1971 година изне-
сува 100 динари. Овој број чини 
4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

39. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА 

ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

Се прогласува Законот за заштита од градо-
бијност, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 9 март 1971 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана 
на 10 март 1971 година. 

Број 03-1107 
12 март 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

Член 1 
Со овој закон се уредува начинот на органи-

зирање и финансирање на заштитата од градо-
бијност. 

Под заштита од градобијност во смисла на овој 
закон се подразбира: прогнозирање, благовремено 
откривање, следење на развитокот и движењето 
на градобијните облаци како и дејствувањето врз 
таквите облаци со цел да се спречи создавањето 
на град. 

Член 2 
Работите за заштита од градобијност се од 

општ интерес за Републиката. 
Член 3 

Заштитата од градобијност се врши со при-
мена на современи научно-технички достигања и 
мерки, кои поради својата заедничка основа и 
економски интерес, меѓузависност и комплексност 
условуваат координирано и единствено дејствува-
ње, и налагаат организацијата на заштитата да 
"биде единствена за целата територија на Соција-
листичка Република Македонија. 

Член 4 
Основната мрежа на системот за заштита од 

градобијност ја изградува Републичкиот хидроме-
теоролошки завод. 

Организацијата и спроведувањето на мерките 
за заштита од градобијност ги врши Републичкиот 
хидрометеоролошки завод под условите определе-
ни со овој закон. 

Член 5 
Републиката ја финансира изградбата на ос-

новната мрежа на системот за заштита на градо-
бијност (објекти и опрема во радарско-командните 
центри — противградобијни полигони). 

Во финансирањето на редовната дејност во врс-
ка со спроведувањето на заштитата од градобиј-
ност учествуваат Републиката, општините, земјо-
делските организации и други заинтересирани ра-
ботни организации. 

Член 6 
За финансирање на заштитата од градобијност 

се образува Републички фонд за заштита од 
градобијност (фонд). 

Член 7 
Фондот има својство на правно лице. 
Седиштето на Фондот е во Скопје. 

Член 8 
Фондот има статут. 
Статутот на Фондот го потврдува Собранието 

на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 9 
Социјалистичка Република Македонија, за из-

градба на основната мрежа на системот за заштита 
од градобијност, му обезбедува на Републичкиот 
хидрометеоролошки завод, преку Фондот, износ од 
9 милиони динари. 

Средствата од претходниот став ќе се одобру-
ваат според динамика што ќе ја утврди Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Член 10 
Републичкиот хидрометеоролошки завод ќе ги 

користи средствата од претходниот член според 
програма што ја донесува Фондот. 

На програмата од претходниот став дава со-
гласност Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија. 

Член 11 
Извори на приходите на Фондот се: 
1. средствата што се обезбедуваат од буџетот 

на Социјалистичка Република Македонија во ви-
сина од 1% од основицата за пресметување на 
придонесот од личен доход од земјоделска дејност, 
и тоа од општините на чие подрачје е организи-
рана заштита од градобијност; 

2. средствата што ги обезбедуваат општините; 
3. средствата што ќе ги издвојуваат работните 

организации; 
4. кредити; 
5. каматите од средствата на Фондот; и 
6. други приходи. 

Член 12 
Средствата на Фондот од претходниот член 

служат за финансирање на редовната дејност во 
врска со спроведувањето на заштитата од градо-
бијност, и се користат врз основа на годишен фи-
нансиски план. 
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Член 13 
Средствата на Фондот од член 11, точка 1 се 

користат откако општините, на чие подрачје се 
врши заштита од градобијност, ќе обезбедат учест-
во во Фондот најмалку во висина од 2% од ос-
новицата за пресметување на придонесот од личен 
доход од земјоделска дејност. 

Член 14 
Правата и обврските меѓу Фондот и „ Репуб-

личкиот хидрометеоролошки завод, како и меѓу 
Фондот и учесниците во финансирањето на за-
штитата од градобијност, се утврдуваат со дого-
вор, по правило, за повеќе години. 

Член 15 
Со финансискиот план средствата се распоре-

дуваат по намени и износи. 
На финансискиот план дава согласност Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 16 
За извршување на финансискиот план се со-

ставува завршна сметка што ја одобрува Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 17 
Со Фондот управува Управен одбор кој се сос-

тои од претседател и 14 членови што ги именува 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

Мандатот на претседателот и на членовите на 
Управниот одбор трае 4 години. 

Член 18 
Управниот одбор на Фондот: 
1. го донесува статутот на Фондот; 
2. го донесува годишниот финансиски план и 

завршната сметка; 
3. го контролира користењето на одобрените 

средства; 
4. го задолжува Фондот; и 
5. врши и други работи определени со закон 

и со статутот на Фондот. 

Член 19 
Претседателот на Фондот го претставува и за-

стапува Фондот. Тој е наредбодател за извршува-
ње на финансискиот план на Фондот. 

Член 20 
Стручните и административните работи на Фон-

дот ги врши Републичкиот секретаријат за земјо-
делство и шумарство. 

Член 21 
Со цел да се обезбеди истовремено одвивање 

на безбеден воздушен сообраќај и непречено деј-
ствување на заштитата од градобијност, Републич-
киот хидрометеоролошки завод и надлежната 
служба за контрола на летањето преку постојана 
врска го усогласуваат летањето со потребата од 
дејствување на заштитата од градобијност. 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

40. 
Врз основа на член 5 од Законот за Републич-

киот фонд за истражувачки работи во рударството 
(„Службен весник на СРМ" број 22/66), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 10 март 
1971 година и на седницата на Стопанскиот собор, 
одржана на 10 март 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРА-

ЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО ЗА 
1971 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на финансискиот план на 

Републичкиот фонд за истражувачки работи во 
рударството за 1971 година, што го донесе Управ-
ниот одбор на Републичкиот фонд за истражувач-
ки работи во рударството на седницата одржана 
на 11 ноември 1970 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1162 
11 март 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

41. 
Врз основа на член 2, став 1 од Законот за 

распределба на средствата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за инвестиции во стопанството 
(„Службен весник на СРМ" бр. 32/70), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 10 март 
1971 година и на седницата на Стопанскиот собор, 
одржана на 9 март 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕ-
СТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1971 ГОДИНА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПАТНАТА МРЕЖА ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 
Се дава одобрение на Програмата на Републич-

киот фонд за патишта за користење на средствата 
на Социјалистичка Република Македонија за ин-
вестиции во стопанството за 1971 година за финан-
сирање на патната мрежа во Социјалистичка Ре-
публика Македонија, што ја донесе Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за патишта, на седни-
цата одржана на 5 февруари 1971 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1161 
11 март 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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42. 
Врз основа на член 2 став 1 од Законот за рас-

пределба на средствата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за инвестиции во стопанството во 
1971 година („Службен весник на СРМ" бр. 32/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одржа-
на на 10 март 1971 и на седницата на Стопанскиот 
собор, одржана на 10 март 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ 
ВО СТОПАНСТВОТО ВО 1971 ГОДИНА ЗА ДОВР-
ШУВАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ПОРОИТЕ НА 
МЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ВО СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I 

Се дава одобрение на Програмата на Репуб-
личкиот фонд за води за користење на средствата 
на Социјалистичка Република Македонија за ин-
вестиции во стопанството во 1971 година за довр-
шување на изградбата на пороите на мелиоратив-
ните системи во Социјалистичка Република Маке-
донија, што ја донесе Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за води, на седницата одржана на 
8 март 1971 година. 

П 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник ,на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1160 
11 март 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

43. 
Врз основа на член 2, став 1 од Законот за 

распределба на средствата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за инвестиции во стопанството 
(„Службен весник на СРМ" број 32/70), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 10 март 
1971 година и на седницата на Стопанскиот собор, 
одржана на 10 март 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРА-
ЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕС-
ТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1971 ГОДИНА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ НА РУДАРСКИТЕ 
ИСТРАЖУВАЊА 

I 

Се дава одобрение на Програмата за работа 
на Републичкиот фонд за истражувачки работи во 
рударството за користење на средствата на Соци-
јалистичка Република Македонија за инвестиции 
во стопанството за 1971 година за финансирање на 
рударските истражувања, што ја донесе Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за истражувачки ра-
боти во рударството, на седницата одржана на 14 
јануари 1971 година. 

П 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1159 
11 март 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

44. 
Врз основа на член 19 од Законот за судовите 

од општа надлежност („Службен весник на СРМ" 
бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, по предлог од Комисијата за прашања 
на изборите и именувањата, на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 10 март 1971 година, 
и на седницата на Соборот на општините одржана 
на 10 март 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ 

ВО СКОПЈЕ, ШТИП И БИТОЛА 

I. Се избираат за судии: 
1. МИТКО ЗИКОВ, за судија на Окружниот 

суд — Скопје; 
2. ВАСИЛ ПЕТКОВСКИ, за судија на Окруж-

ниот суд — Скопје; 
3. ТОМО ПАРЧЕКЛИЕВ, за судија на Окруж-

ниот суд — Штип; 
4. АЛЕКСАНДАР ПОПОВСКИ, за судија на 

Окружниот суд — Штип; и 
5. ВАНГЕЛ ГАГАЧЕВ, за судија на Окружниот 

суд — Битола. 
П. Оваа одлука влегува во сила следниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1148 
11 март 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с р. 

45. 
Врз основа на член 23 од Законот за тален-

тираноста и успехот на младите („Службен весник 
на СРМ" бр. 32/70), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, по предлог од Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 10 март 
1971 година, и на седницата на Соборот на општи-
ните, одржана на 10 март 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРВИОТ УПРАВЕН ОДБОР 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СТИМУЛИРАЊЕ 

ТАЛЕНТИРАНОСТА НА МЛАДИТЕ 

I. За претседател на првиот Управен одбор на 
Републичкиот фонд за стимулирање талентирано-
ста на младите (Фонд) се именува д-р Славчо Бах-
чеванџиски, проректор на Универзитетот „Кирил и 
Методиј" во Скопје и професор на Природно-ма-
тематичкиот факултет — Скопје. 
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П. За членови на Фондот се именуваат: 
1. РИСТО МАРКОВСКИ - новинар; 
2. д-р ДИМИТАР ХРИСОХО, професор на Ме-

дицинскиот факултет — Скопје; 
3. инж. АЛЕКСАНДАР ВЕЛИЧКОВСКИ, про-

фесор на Електро-машинскиот факултет — 
Скопје; 

4. д-р НИКОЛА СОТИРОВСКИ, професор на 
Правниот факултет — Скопје; 

5. ЛАЗО СОФИЈАНОВ, директор на Гимназија-
та во Кратово; 

6. ЉУПЧО КОПРОВСКИ, доцент на Филозоф-
скиот факултет — Скопје; и 

7. КИРО КАМБЕРСКИ, претседател на Комиси-
јата за образование на младите на Репуб-
личката конференција на Сојузот на млади-
ната на Македонија. 

Ш. Свои претставници во Фондот делегираат: 
1. Друштвото на математичарите, физичарите и 

астрономите на Македонија; 
2. Органско-хемиската индустрија „Наум Нау-

мовски — Борче" — Скопје; 
3. Рудници и железарница „Скопје" — Скопје; 
4. „Југохром" — електро-металуршки комбинат 

с. Јегуновце 
5. Фабриката „Борис Кидрич" — Т. Велес; 
6. Сојузот на инженерите и техничарите на 

Македонија; 
7. Високата музичка школа — Скопје; 
8. Стопанската комора на Македонија; 
9. Здружението на филозофите и социолозите 

на Македонија; 
10. Републичкиот фонд за научно-истражувачки 

работи; 
11. Друштвото на писателите на Македонија; 
12. Друштвото на ликовните уметници на Маке-

донија; 
13. Сојузот на друштвата за македонски јазик 

и литература; 
14. Здружението на педагозите на Македонија; 
15. Сојузот на друштвата за народна техника; 
16. Сојузот на студентите на Југославија — 

Скопје; 
17. Радио-телевизија — Скопје. 
IV. 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 03-1151 
11 март 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

46. 
Врз основа на член 10 став 1 од Законот за 

Републичкиот фонд за пошумување на голините, 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/70), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, по пред-
лог на Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 25 декември 1970 година, и на седницата 
на Соборот на општините, одржана на 10 март 1971 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОШУ-

МУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ 

I. За членови на Управниот одбор на Републич-
киот фонд за пошумување на голините се име-
нуваат: 

1. ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ, член на Советот на 
федерацијата; 

2. АЗЕМ ЗУЛФИЌАРИ, потпретседател на Из-
вршниот совет; 

3. КИРО ГЕОРГИЕВСКИ, претседател на Сек-
цијата за урбанизам и станбени работи на 
Републичката конференција на ССРНМ; 

4. ЃОРЃИ УЗУНОВ, претседател на Одборот за 
земјоделство и шумарство на Републичкиот 
собор на Собранието на СРМ; 

5. ИВАН КОНДЕВ, општествено-политички ра-
ботник во Републичката конференција на 
Сојузот на младината на Македонија; 

6. ЉУПЧО КАРАНФИЛОВСКИ, полковник на 
ЈНА; 

7. ДИМЧЕ МИЛЕВСКИ, претседател на Сојузот 
на друштвото „Пријатели на шумите"; 

8. инж. Панде ПОПОВСКИ, доцент на Земјо-
делско-шумарскиот факултет — Скопје; 

9. инж. ТРАЈКО НИКОЛОВСКИ, в.д. директор 
на Шумарскиот институт — Скопје; 

10. инж. СТЕВИЦА БОЖИНОВСКИ, директор 
на Шумско-индустриското претпријатие „Је-
лак" — Тетово; 

11. ВАСИЛ ПЕЕВ, пензионер, општествено-поли-
тички работник од Скопје; 

12. МИХАЈЛО ГОТЕВСКИ, директор на Гимна-
зијата во Берово; 

13. АНАСТАС ВРШКОВСКИ, претседател на 
друштвото „Пријатели на шумите" — Битола; 

14. ВЛАДО БОЈАЏИЕВ, директор на Национал-
ниот парк „Галичица" — Охрид; и 

15. инж. МИХАИЛ ПОП ДУЧЕВ, шумарски ин-
женер, на работа во дрвно-индустриското 
претпријатие „Треска" — Скопје. 

П. Оваа одлука влегува во сила следниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1149 
11 март 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

47. 
Врз основа на член 4 од Законот за театрите и 

другите сценско-уметнички установи („Службен 
весник на СРМ" бр. 16 од 1965), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 10. Ш. 1971 го-
дина, и на седницата на Просветно-културниот со-
бор, одржана на 10. Ш. 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА АНСАМБЛОТ 
ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ НА СОЦИЈАЛИ-
СТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА „ТАНЕЦ" 

- СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Ансамблот за народ-

ни игри и песни н!а Социјалистичка Република Ма-
кедонија „Танец" — Скопје, што го донесе Советот 
на Работната заедница на Ансамблот на народни 
игри и песни на СРМ „Танец" — во Скопје на сед-
ницата одржана на 25. ХП. 1970 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1147 
11 март 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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48. 
Врз основа на член 15 од Законот за научните 

дејности („Службен весник на СРМ" бр. 15/67), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Републичкиот собор, одржана на 
10. Ш. 1971 година, и на седницата на Просветно-
културниот собор, одржана на 10. Ш. 1971 година, 
донесе 

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

КИОТ ЗАВОД - СКОПЈЕ 

I 

Се потврдува Статутот на Геолошкиот завод — 
Скопје што го донесе Советот на Работната заед-
ница на Геолошкиот завод' — Скопје на својата 
седница одржана на 3. УП. 1970 година. 

П 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1144 
11 март 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

49. 
Врз основа на член 15 од Законот за научните 

дејности („Службен весник на СРМ" бр. 15/67), Со-
бранието на СРМ, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 10 март 1971 година, и на сед-
ницата на Просветно-културниот собор, одржана на 
10 март 1971 година, донесе 

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

ОТ ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ 

I 

Се потврдува Статутот на Шумарскиот инсти-
тут — Скопје, што го донесе Советот на Работ-
ната заедница на Шумарскиот институт — Скопје 
на својата седница одржана на 3. IV. 1970 година. 

П 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1146 
11 март 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

50. 
Врз основа на член 12 од Законот за високото 

школство во СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 10. Ш. 1971 година, и на седницата 
на Просветно-културниот собор, одржана на 10. 
Ш. 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФИ-

ЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ - . СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Одлуката за изменување и допол-

нување на Статутот на Филозофскиот факултет во 
Скопје што ја донесе Советот на Факултетот на 
седницата одржана на 20. X. 1970 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1145 
11 март 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

51. 
Врз основа на член 50, став 3 и член 130, став 

1, точка 3 од Законот за здравство, („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 20/70), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, по предлог од Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата, 
на седницата на Републичкиот собор одржана на 
10 март 1971 година, и на седницата на Соборот на 
општините одржана на 10 март 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА 

НА СРМ - СКОПЈЕ 

1. Се разрешува од член на Советот на Инсти-
тутот за туберкулоза на СРМ — Скопје Предраг 
Петровски, по неговото барање. 

2. Се именува за член на Советот на Инсти-
тутот за туберкулоза на СРМ — Скопје Радмила 
Мадевска, економист, стручно политички работник 
во Советот на Сојузот на синдикатите на Маке-
донија. 

3. Оваа одлука влегува во сила следниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1150 
И март 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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52. 
Врз основа на член 123 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и точка 1 
став 3 алинеа 1 од Уставниот амандман VI. Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор одржа-
на на 26 јануари 1971 година и на седницата на 
Соборот на општините одржана на 9 март 1971 
година, -разгледувајќи ги проблемите за некои по-
јави во врска со продажбата на станбени згради и 
станови во општествена сопственост, констатира: 

Во последниве години продажбата на станбе-
ни згради и станови во општествена сопственост 
с,е повеќе се врши без доследно применување на 
одредбите на Законот за промет со земјишта и 
згради и Законот за стопанисување со станбени 
згради во општествена сопственост, што доведува 
до повреда на уставното начело за должноста на 
работната организација да ги сочува со ненама-
лена вредност општествените средства со кои уп-
равува. 

Во повеќе случаеви продажбата на станбените 
згради и станови во општествена сопственост се 
врши со непосредна спогодба, без јавно наддава-
ње, а најчесто по книговодствени или валоризи-
рани цени од 1964 година и по поволни кредитни 
услови. Со ваквиот начин на оттуѓување на стан-
бените згради и станови во општествена сопстве-
ност купувачите на станови се во поповолна по-
ложба во однос на другите граѓани што купуваат 
или градат станови на друг начин, односно што 
користат кредити за станбена изградба. 

Преку ова се нанесува директна материјална 
штета на општествената заедница. При тоа над-
лежните органи на општините и на Републи-
ката не користејќи ги своите законски овластува-
ња се неефикасни во отклонување^ на овие ште-
ти. 

Имајќи ја во предвид оваа состојба Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија до-
несува 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ И СПРЕЧУВАЊЕ НА НЕ-
ГАТИВНИТЕ ПОЈАВИ ПРИ ОТТУЃУВАЊЕ НА 
СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ И СТАНОВИ ВО ОПШТЕ-

СТВЕНА СОПСТВЕНОСТ 

I 

Работните организации и општествено-политич-
ките заедници - при продажбата на станбените 
згради и станови во општествена сопственост, поа-
ѓајќи од општествениот интерес и оправданоста за 
оттуѓување на становите, почитувајќи ги и целосно 
применувајќи ги постојните законски прописи за 
оттуѓување на станбените згради и станови во оп-
штествена сопственост треба: 

— реално да се одредува почетната продажна 
цена на станбената зграда, односно станот, што 
се оттуѓува при што како основа да служи нив-
ната прометна вредност што важи на денот на 
купувањето на станбената зграда односно станот; 

— пред склучување на договорот за купопро-
дажба на станбената зграда, односно и станот во 
општествена сопственост, да се прибави мислење 
од надлежниот јавен правобранител; 

— да се ускладат соодветните одредби во ак-
тите со кои е регулирано прашањето на продава-
ње на становите, како и да се утврдат објективи-
зирани нормативи за доделување на кредити за 
станбена изградба. 

II 

Надлежните органи на општините и на Репуб-
ликата, во рамките на своите-надлежности и овлас-
тувања, треба ефикасно да дејствуваат во отстра-
нувањето и спречувањето на непочитувањата на 

прописите во врска со прометот на станбените згра-
ди и станови во општествена сопственост, а осо-
бено: 

— општинските собранија да ја разгледаат сос-
тојбата со прометот на станбени згради и станови 
во општествена сопственост а работата и актив-
ностите на нивните органи да ја насочат на усо-
гласување на состојбата со постојните прописи; 

— републичкиот јавен правобранител во сора-
ботка со општинскиот јавен правобранител посеб-
но, да преземе потребни мерки за поништување 
на договорите што се заклучени спротивно на за-
конските одредби и за тоа, до крајот на месец 
октомври 1971 година, да го информира Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

III 

Извршениот совет да го следи спроведувањето 
на Препораката и да предлага мерки решавањето 
на прашањата сврзани со продажбата на станбе-
ните згради и станови во општествена сопстве-
ност, како и до крајот на јуни 1971 година да му 
поднесе извештај на Собранието на СРМ за реа-
лизацијата на оваа препорака. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1198 
11 март 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

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

од тужителот Илија Крстевски, од село Рајкова 
Куќа, Кумановско, против тужената Благица Крс-
тевска, порано од село Алгуње, сега на работа во 
Западна Германија, со непозната адреса, за развод 
на брак. 

Се повикува тужената Благица Костевска, по 
татко Димковиќ, да се јави на овој суд или да ја 
достави својата адреса, во рок од 30 дена од обја-
вувањето на овој оглас. Во противно судот ќе и 
определи старател кој ќе ја застапува до окончу-
вањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 306/71. (23) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР 

По оставината на покојната Јовческа Кара-
фил Деспа, домаќинка од град Дебар, умрена на 
17. IX. 1970 година, се води оставинска постапка 
пред Општинскиот суд во Дебар. Умрената ја ос-
тавила како наследник Фана ѓорѓи Апостолоска, 
со непозната адреса вон територијата на СФРЈ. 
Бидејќи истата е со непознато место на живеење, 
се повикува во рок од една година, по објавува-
њето на овој оглас да се јави лично во судот за 
давање на наследничка изјава, или таква да ис-
прати на судов. Во противно оставината ќе се ре-
ши во нејзино отсуство. 

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 34/70 од 
12. III. 1971 год. (22) 
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РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр 469, страна 67, книга III е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Агрокомбина-
тот „Тиквеш" — Кавадарци и тоа: Милков Петар, 
директор на општиот сектор, Галапчев Диме, совет-
ник и Јорданов Илија, шеф на сметководството, им 
престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на Агрокомбинатот „Тик-
веш" — Кавадарци се назначени следните лица: 
Трајче Еленов, директор на погонот преработка, Па-
не Малинков, шеф на внатрешен промет и Перо 
Арсов, шеф на сметководството, кои истиот ќе го 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во гра-
ниците на овластувањето, со старите регистрирани 
потписници и тоа: Јанаки Мицев, главен директор, 
Петар Андов, финансиски директор, Данев Никола, 
шеф на извозот и Сарафов Ванчо, сметано од 18. 
VIII. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 678 од 25. IX. 1970 год. (1802) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 165, страна 523, книга III е запишано след-
ното: Кон Градежното претпријатие „Гранит" — 
Скопје се присоединува Градежното претпријатие 
„Вардар" — Неготино Вардар, согласно со одлуката 
бр. 02-Ѕ728 од 13. VII. 1970 година, на работничкиот 
совет на „Гранит" — Скопје и одлуката бр. 0301-
255/1 од 20. VII. 1970 година, на работничкиот совет 
на Градежното претпријатие „Вардар" — Неготино 
Вардар. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Градежното претпријатие „Вардар" — Не-
готино Вардар, бидејќи се присоединува кон Гра-
дежното претпријатие „Гранит" — Скопје, согласно 
со одлуката бр. 02-9728 од 13. VII. 1970 година, на 
работничкиот совет и одлуката бр. 0301/1 од 20. VII. 
1970 година, на работничкиот совет на Градежното 
претпријатие „Вардар" — Неготино Вардар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 657/21. X. 1970 година. (1806) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 280, страна 390, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на Керамичката индустрија „Кис" 
— Скопје, согласно со одлуката на работничкиот 
совет, од одржаната седница на 2. П. 1970 година, 
се проширува и со: производство на сите видови ке-
рамички производи и шамотно брашно како и про-
дажба на големо и мало на експлоатација на гли-
на и кварцен песок, за потребите на своето произ-
водство, како и за продажба на големо и мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 665 од 25. IX. 1970 година. (1810) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 881, страна 107, книга IV е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Дрвно-произ-
водственото трговско претпријатие на големо и ма-
ло „Просперитет", Скопје — Бутел I Николовски 
Трипун Благоја, му престанува правото за потпи-
шување, бидејќи е разрешен од должност . 

За в. д. директор на споменатото претпријатие 
е назначен Величковски Киро Драги, кој претпри-
јатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, со новоназначени-
те потписници и тоа: Колев Ристо, шеф на смет-
ководството и Блажевски Антон Трајан, технички 
директор, сметано од 3. VП. 1970 година. 

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

бр. 549 од 28. IX. 1970 година. (1812) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр, 1046, страна 217, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот в, д. директор на „'Електротер-
ма" — монтажно електро-инсталатерска задруга — 
Скопје, ул. „Цветан Димов" бр. 72, Димитровски 
Димитар е назначен за директор, со одлуката бр. 
112 од 24. VI. 1968 година, на работната заедница 
на задругата и истата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето, сме-
тано од 1. VII. 1968 година. 

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

бр. 766/68 од 28. IX. 1970 година. (1820) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 673, страна 971, книга П е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Деловното 
здружение „Македонски Ракотворби" — Скопје Таш-
ко Грујовски, директор, му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на Деловното здружение „Маке-
донски Ракотворби" — Скопје е назначен Ламбе 
Перински, кој ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, со стари-
те регистрирани потписници и тоа: Проке Кузма-
новски, шеф на бирото за унапредување и Нико 
Филиповски, инструктор, сметано од 26. IX. 1968 
година. 

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

бр. 1035/68 од 30. IX. 1970 година. (1821) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1018, страна 41, книга V е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Стовариштето во Скопје, ул. „Крагује-
вачка" бр. 17, на Претпријатието на големо и мало 
„Нова трговија" — Кочани, согласно со одлуката 
бр. 1873 од 22. V. 1968 година на работничкиот со-
вет, од одржаната седница на 20. V. 1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1004/68 од 8. X 1970 година. (1824) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 78, страна 449, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на „Реплек" — претпријатие за про-
мет со лекови — Скопје, согласно со одлуката на 
работничкиот совет, од одржаната седница на 19. 
IX. 1969 година, се проширува и со: набавка и про-
дажба на стоки на мало, не менувајќи ја основната 
регистрирана дејност на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 728 од 20. X. 1970 година. (1827) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 615, страна 539, книга П е запишано след-
ното: Решението на овој суд, Фи. бр. 156 од 21. УШ. 
1970 година, се дополнува така што раководителот 
на Сервисот во Скопје, ул. „Христо Ботев" бр. 34, 
на Здруженото претпријатие „Искра" — Крањ — 
Организација РИЗ — електроника-телекомуника-

ција — аутомација — Загреб Матевски Владимир е 
разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За раководител на истиот е назначен Биковски 
Душко, кој сервисот ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето со Бо-
јиќ инженер Коста, главен директор и Милановиќ 
Симо, директор на сервисно-малопродажната слу-
жба. 

Потписот е поединечен. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 156 од 22. X. 1970 година. (1828) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека но вегистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бо. 535, страна 61, книга Ш е запишано след-
ното: Досегашниот в.д. директор на Комуналното 
претпријатие — Титов Велес, Благој Катранџиев е 
назначен за директор и како таков ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува претпријатието, со 
стариот регистриран потписник Перуш Илиев Гај-
дов, сметано од 22. IV. 1970 година. 

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

бр. 323 од 14, IV. 1970 година. (1835) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 203, страна 717, книга П е запишано след-
ното : Досегашните потписници на Производното 
претпријатие за промет со алкохолни пијалоци 
„Винар" — Титов Велес и тоа: Алексовски Симо, 
директор, и Велаи Спасовски, книговодител, се 
разрешени од должност и им престанува правото за 
потпишување. 

За нови потписници на споменатото претпри-
јатие се назначени следните лица: Перков Томислав, 
в. д. директор, и Димо Жаров, в. д. шеф на смет-
ководството, кои претпријатието ќе го потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат, во границите на ов-
ластувањето, сметано од 4, IV. 1970 година. 

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

бр. 335 од 9. X. 1970 година. (1836) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 203, страна 717, книга И е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Производно-
то претпријатие за промет со алкохолни пијалоци 
„Викар" — Титов Велес, Димо Жаров, в. д. шеф на 
сметководството му престанува правото за потпи-
шување, бидејќи е разрешен од должност. 

За в. д. шеф на сметководството на споменато-
то претпријатие е назначен Кочо Бушев, кој прет-
пријатието ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, со стариот 
регистриран потписник Перков Томислав, в.д. ди-
ректор, сметано од 8. VI. 1970 година. 

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

бр. 476 од 9. X. 1970 година. (1837) 

Окружнршт стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 203, страна 717, книга П е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Производното 
претпријатие за промет со алкохолни пијалоци „Ви-
нар" — Титов Велес и тоа: Перков Томислав, в. 
д. директор и Кочо Бушев, в. д. шеф на сметковод-
ството, им престанува правото за потпишување, би-
дејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на Производното претпри-
јатие за промет со алкохолни пијалоци „Винар" — 
Титов Велес се назначени следните лица: Прнаров 
Димче, в. д. директор, и Жаров Димо, в. д. шеф на 
сметководството, кои претпријатието ќе го потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во граници-
те на овластувањето, сметано од 2. X. 1970 година. 

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

бр. 782 од 9. X. 1970 година. (1838) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 179, страна 213, книга Ш е запишано след-
ното: Дејноста на Фабриката за порцелан и керами-
чки плочки „Борис Кидрич" — Титов Велес, согла-
сно со одлуката бр. 6 од 22. XI. 1968 година, на ра-
ботничкиот совет од одржаната седница на 22, XI. 
1968 година, се проширува и со: вршење услуги на 

други правни и физички лица во машинска рабо-
тилница, столарска работилница и работилница за 
прецизна механика. 

Од О р у ж н и о т стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1224/68 од 6. X. 1970 година. (1839) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 408, страна 339, книга П е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата во Титов Велес, 
ул. „Маршал Тито" бб, на Индустриското претпри-
јатие „Борац" — Травник, согласно со одлуката бр. 
103/68 од 22. VП. 1968 година ,на работничкиот со-
вет од одржаната седница на 22. VII. 1968 година, 
на „Борац" — Травник, се проширува и со: промет 
со теписи, метража, јоргани, јастуци и ќебиња. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 991 /68 од 8. X. 1970 година (1840) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 91, страна 157, книга Ш е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Трговското претпријатие на мало „Азот" 
село Богомила, бидејќи се присоединува со Земјо-
делската задруга ,,Бабуна" село Богомила, со од-
луката бр. 222 од 30. VП. 1970 год,ина; на колекти-
вите на заедничкиот состанок одржан на 27. VI. 1970 
година, во Трговскоот земјоделско претпријатие 
„Азот" село Богомила. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 739 од 22. X. 1970 година. (1842) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 316, страна 1447, книга I е запишано след-
ното: Досгашниот раководител на Продавницата во 
Тетово, ул. „Илинденска" бр. 4, на Трговското прет-
пријатие, на големо, за промет со обувки, производи 
од гума, каучук и пластични маси „Обуќа" — Бео-
град, Димоски Јован е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За раководител на истата е назначен Ангелов-
ски Глигорие кој нема да биде потписник ,сметано 
од 20! V. 1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 618/68 од 25. IX. 1970 година. (1846) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. П. 1969 година, страна 457, ред. бр. 8 е запиша-
но ставањето под присилна управа на Земјоделскиот 
комбинат „Струмичко Поле" од Струмица 

Одборот на присилната управа го сочинуваат: 
Патаров ѓорѓи, претседател, Ристовски Блаже, член 
и Милановиќ Бошко, член 

Впишувањето на присилната управа е запиша-
но во регистарот, врз основа на решението бр. 
02-216/1 од 28. I. 1969 година, на Собранието на оп-
штината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
43/69. (354) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. I. 1970 година, страна 556, реден број 5 е запи-
шан престанокот на Земјоделската задруга „Црве-
на ѕвезда" од село Босилово, Струмичко,^ Земјодел-
ската задруга „Бело злато" село Еднокуќево, Стру-
мичко и Земјоделската задруга „Вардар" — село 
Сачево, Струмичко, поради тоа што истите се при-
соединуваат кон Земјоделско-индустрискиот комби-
нат „Струмица" — од Струмица. 

Впишувањето е извршено во р,егистарот, врз 
основа на одлуката бр. 02-557/1 од 25. УШ. 1970 го-
дина, на работничкиот совет на комбинатот и запис-
никот од одржаниот референдум на земјоделските 
задруги: „Вардар" с. Сачево, бр. 382 од 10. VIII. 1969 
год., „Црвена ѕвезда" село Босилово, бр. 03-514 од 
31—VII. 1969 година, и „Бело злато" бр. 158 од 21. 
УШ. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
2/70. (363) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. УП. 1969 година, страна 525, реден број 10 е за-
пишан престанокот на Земјоделскиот комбинат 
„Плодно Поле" од Струмица. 

Престанокот на комбинатот е запишан во реги-
старот, врз основа на одлуката бр. 02-896/3 од 30. VI. 
1969 година, на работничкиот совет на истиот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
249/69. (742) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. УП. 1969 година, страна 544, реден број 1 е за-
пишано основањето на Земјоделско-индустрискиот 
комбинат „Струмица", со седиште во Струмица, по-
станат по пат на соединување на следните работни 
организации: 

З.емјоделско-преработувачки комбинат „Моша 
Пијаде", Струмица, Земјоделски комбинат „Плодно 
ство" село Пиперово и Земјоделска задруга „5 Кон-
Поле" село Хамзали, Земјоделски комбинат „Стру-
мичко Поле" село Василево, Земјоделска задруга 
„Градинар", с. Банско, Земјоделска задруга „Един-
ство" село Пиперово и Земјодлска задреуга „5 Кон-
грес" село Сушица. 

Комбинатот ќе ги обавува следните дејности: 
I. Земјоделство: 
1. Производство и организација на земјоделско 

производство на сопствена економија и на економи-
јата на индивидуални производители по пат на коо-
перација. 

2. Вршење на секакви услуги со машинска об-
работка на површините од индивидуалниот сектор 
на договарање, снабдување и производство на ре-
проматеријали. 

3. -Производство и откуп на суров тутун, памук, 
свилени кожурци, маково семе, кикирики и други 
индустриски култури од сопствено производство и 
од производството на индивидуалните производите-
ли по пат на кооперација и од трети лица, на голе-
мо и мало. 

4. Преработка и продажба на селско-стопански 
производи, на големо и мало. 

5. Превоз на сопствени превозни средства на 
сопственото производство и превоз по пат на услу-
ги, на трети лица. 

6. Превоз на сопствени автобуси за свои по-
треби. 

7. Производство, преработка и промет на алко-
холни и безалкахолни пијалоци, на големо и мало 

8. Производство, преработка и промет на сите 
видови млечни производи, на големо и мало. 

9. Производство, одгледување и промет со при-
плоден (елитен) и матичен сточарски материјал. 

10. Обавување на угостителска дејност. 
П. Преработка и услуги: 
1. Клање на сите видови жива стока и живина, 

на големо и мало. 
2. Преработка на техничка маст. 
3. Преработка на сите видови меса и месни про-

изводи, на големо и мало. 
4. Преработка на сите нус производи од клање 

на жива стока и живина. 
5. Преработка и промет на овошје и зеленчук, 

на големо и мало. 
6. Преработки на овошје во алкохол. 

7. Производство и промет на мраз, на големо и 
мало. 

8. Смрзнување и разладување на сите видови 
селско-стопански и сточарски производи. 

Ш. Промет на големо и мало: 
1. Производство на гума, каучук и пластични 

маси. 
2. Туткал, текстил, кратка и плетена стока и 

конфекција. 
3. Галантериска и базарска стока и играчки. 
4. Крзнена стока. 
5. Седларска кожна и ременарска стока и при-

бор. 

в, Железна и метална стока, велосипеди, маши-
ни за шиење и прибор. 

7. Моторни возила, резервни делови и прибор. 
8. Земјоделски машини и алат, вештачки ѓубри-

ва и средства за заштита на растенијата. 
9. Нафтени деривати, мазива, масло и масти. 

10. Рибарски материјали и прибор. 
11. Пчеларски материјали и прибор. 
12. Електротехнички материјали. 
13. Бои, лакови, хемикалии и прибор. 
14. Граѓевински материјали. 
15. Санитарни и индустриски материјали. 
16. Стакло, порцелан и керамичка стока. 
17. Намештај. 
18. Канцелариски материјал, хартија за пишува-

ње и школска. 
19. Стока и сточна храна. 
20. Житарица' и млински преработки. 
21. Семенска стока. 
22. Прехранбени артикли и потреби за домашна 

(куќна) потреба. 
23. Деликатесни производи. 
24. Леб и печива. 
25. Сурова кожа, волна и крзно, животински от-

падоци и влакна. 
26. Индустриско растение и лековити растенија. 
27. Мешовита индустриска стока. 
28. Отпадоци, стари предмети (ствари). 
29. Техничка стока за снабдување на производни-

те претпријатија и занаетчиството и тоа со: маши-
ни, уреди и техничко-железарска и метална стока. 

30. Резервни делови и прибор. 
31. Резервни делови и мазива. 
IV. Споро два дејност: 
1. Механички, занаетчиски и механички услу-

ги за сопствени потреби и потребите на трети лица. 
2. Влачарско-занаетчиски услуги, како и други 

занаетчиски услуги. ' 
3. Вадење на материјали, стоки и друго за соп-

ствени потреби и потребите на трети лица. 
4. Ускладиштување на стоки и др. во своите ма-

газини и хладњачи за сопствени потреби и потре-
бите на' трети лица. 

5. Лабораториски и падалошки услуги за соп-
ствени потреби и за потребите на трети лица. 

В. д. директор на комбинатот е Ванчо Ристов-
ски. 

Покрај директорот овластени лица за потпишу-
вање на жиро-сметката се: Христо Нанов, заменик 
директор, и Мирослав Крстиќ, финансиски дирек-
тор, чии потписи ќе важат два по два. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на одлуката бр. 01-511/1 од 5. УП. 1969 година, 
на привр,емениот работнички совет на Комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
263/69. (750) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1159, страна 823, книга V е запишано след-
ното: Дејноста на Молеро-фарбарската задруга 
„Идеал" — Скопје, согласно со одлуката бр. 145 од 
18. Ш. 1970 година, на работничкиот совет, од одр-
жаната седница на 12. Ш. 1970 година, се проширу-
ва и со: ѕидаро-фасадерски, електро-инсталатерсна 
и инсталатерска за централно греење и за уреди 
за аклиматизација, ј 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 294 од 30. VI. 1970 година. (1277) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните е 
запишано следното: Престана да постои Трговското 
претпријатие на големо и мало „Задругар" — Стру-
га, Л. бр. 2/63. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, 11. IX. 
1970 година. (1469) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 49, страна 37, книга П е запишано следното: 
Досегашната фирма на Занаетчиското претприја-
тие и стовариште за пиво се менува и ќе гласи: За-
наетчиско угостителско претпријатие и стовариште 
за пиво „Сифон" — Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 704/69 од 11. IX. 1970 година. (1609) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 330, страна 1019, книга I е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Трговското претпријатие на мало, со ме-
шовити колонијални и индустриски стоки „Бошава" 
— Демир Капија, бидејќи се присоединува кон Тр-
говското претпријатие на мало со мешани индус-
триски и колонијални стоки „Пролетер" — Него-
тино, со одлуката бр. 157 од 10. IV. 1968 година, на 
сов,етот на работната заедница на Претпријатието 
„Пролетер" — Неготино и одлуката бр. 17 од 29. Ш. 
1968 година на советот на работната заедница „Бо-
шава" — Демир Капија 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 430/68 од 11. IX. 1970 година. (1614) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 121, страна 207, книга Ш е запишано след-
ното: Кон Трговското претпријатие на мало со ме-
шовити индустриски и колонијални стоки „Проле-
тер" —, Неготино, се присоединува Трговското прет-
пријатие на мало со мешовити колонијални и ин-
дустриски стоки „Бошава" — Демир Капија, Него-
тино ,со одлуката бр. 157 од 10. IV. 1968 година на 
советот на работната заедница на Претпријатието 
„Пролетер" — Неготино и одлуката бр. 17 од 29. Ш. 
1968 година на советот на работната заедница на 
Претпријатието „Бошава" — Демир Капија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
448/68 од 11. IX. 1970 година. (1615) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 31, страна 257, книга I е запишано следно-
то: Досегашниот потписник на Земјоделското сто-
панство „Кичево" од Кичево инж.енер агроном Бла-
гој Петрески, в. д. директор е назначен за директор 
и како таков ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува стопанството, во границите на овластува-
њето, сметано од 14. VI. 1968 година. 

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

бр. 721/68 од 9. X. 1970 година. (1797) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 132, страна 355, книга VI е запишано след-
ното: Кон Трговското претпријатие „Караорман" — 
Скопје се присоединува Претставништвото во Зе-
ница, на Универзалната работна организација „Бо-
рец" — Скопје, согласно со одлуката бр. 06-2452 од 
3. X. 1970 год, на работната заедница на Универ-
залната работна организација „Борец" — Скопје и 
одлуката на работничкиот совет на Трговското прет-
пријатие „Караорман" - Скопје од 2. X. 1970 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 877 од 4. XI. 1970 година. (1934) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 327, страна 1537, книга I е запишано след-
ното: Дејноста на Комуналното претпријатие за вр-
шење на занаетчиски услуги „Сервис" — Тетово, 
согласно со одлуката број 03-233 од 15^1-1970 го-
година, од одржаната седница на 14^1-1970 година 
се проширува и со: вршење оправка на ТВ апара-

ти, на радио апарати и транзистори, на нафтени 
печки и електрични печки, термички уреди, фри-
жидери, машини за перење, пегли и друго. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 771 од 12-Х1-1970 година. % (2080) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 241, страна 669, книга I е запишано' след-
ното: Фирмата на Фабриката за конзервирање на 
овошје и зеленчук со ладилник „Зора" — Гевгели-
ја, согласно со одлуката на работничкиот совет од 
одржаната седница на 14. ХП. 1968 година, се ме-
нува и гласи: Земјоделско-индустриски комбинат 
„Зора" — Гевгелија. 

Дејноста на споменатиот комбинат се проширу-
ва во областа на производството со конзервирање 
на сите видови стерилни конзерви од овошје и зе-
ленчук, производство на доматна салца, м а р к и р а -
ни производи, алкохолни и безалкохолни пијало-
ци, мелење на црвен пипер, на сите видови сушен 
зеленчук и овошје, смрзнување и разладување на 
овошје и зеленчук, смрзнување и одржување на ме-
со, и друго; промет на големо и мало со сите ви-
дови земјоделски производи, репроматеријали, зе-
мјоделски и други машини, со сите стоки за широ-
ка потрошувачка, прехранбени производи, градеж-
ни материјали, електро-инсталациони материјали и 
други материјали. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1280/68 од 9. ХП. 1969 година. (229) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег ,бр. 959, страна 194, книга VI е запишано след-
ното: Кон „Алкалоид" — индустрија за фармацевт-
ско-хемиски производи и лековити растенија — 
Скопје се присоединува Земјоделската опитна ста-
ница во Кавадарци, согласно со одлуката бр. 02-100 
од 5. VI. 1969 година на работничкиот совет на „Ал-
калоид" — индустрија за фармацевтско-хемиски 
производи и лековити растенија — Скопје, од одр-
жаната седница на 20. V. 1969 година и одлуката 
бр. 01-178 од 7. V. 1969 година на советот на работ-
ната заедница на Земјоделската опитна станица Ка-
вадарци, од одржаната седница на 16. V. 1969 го-
дина, и решението бр. 01-7234 од 3. ХП. 1969 година 
на Собранието на општината Кавадарци како Ор-
ганизација на здружен труд, без својство на прав-
но лице — Опитна станица за афион и лековити 
растенија во Кавадарци, со следните податоци: „Ал-
калоид" — индустрија за фармацевтско-хемиски 
производи и лековити растенија — Скопје — Орга-
низација на здружен груд без својство на правно 
лице — Опитна станица за афион и лековити ра-
стенија — Кавадарци. 

Предмет на работењето на опитната станица е 
унапредување на афионата култура и лековитите 
растенија; изработува современа технологија — аг-
ротехника; подготовка на селективен материјал; 
зголемување на приносите, помага по потреба на 
другите служби на работната организација во рам-
ките на својата стручна дејност (откуп, преработ-
ка и сл.). 

Опитната станица е основана од работничкиот 
совет на „Алкалоид" - индустрија за фармацевт-
ско-хемиски производи и лековити растенија — 
Скопје со присоединување кон неа, на Земјодел-
ската опитна станица — Кавадарци. 

Раководител на Опитната станица е Никола Се-
изов. 

Опитната станица ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 574/69 од 28. I. 1970 година. (232) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. ХП. 1969 година, страна 162, реден број 6 е за-
пишана промената на фирмата на Трговската ра-
ботна организација со промет на мешовити стоки 
на големо и мало, со посредување „Тргокомерц" од, 
Делчево, која ќе гласи: „Тргокомерц" — трговско^ 
претпријатие на големо и мало — Делчево. 

Промената на фирмата е запишана во региста-
рот, врз основа на одлуката бр. 01-189 од 22. П. 1969 
година на работничкиот совет на трговската работ-
на организација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 363/69. (323) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. V. 1969 година, страна 345, реден број 3 е за-
пишано проширувањето на дејноста на Шумско-
индустрискиот комбинат „Плачковица" од Радовиш, 
со тоа што според досегашните дејности, ќе оба-
вува и: 

1. трговска дејност на големо и мало и тоа: 
— огревни материјали (огревно дрво, камен 

јаглен, мазут и нафта); 
— градежна столарија; 
— амбалажа од секаков вид, 
— санитарни уреди, 
— железарска галантерија, 
— ел,ектроуреди, 
—- разна опрема. 
2. вршење транспортни услуги со сопствени во-

зила на трети лица. 
Впишувањето е извршено во регистарот, врз 

основа на одлуката бр. 279 од 12. IV. 1969 година на 
работничкиот совет на комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
169/69. (346) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 555, страна 243, книга Ш е запишана под 
фирма: Модна конфекција „Астибо Македонка" — 
Штип — Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Продавница број 10 во 
Титов Велес, ул. „Страшо Пинџур" бр. 3. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на мало 
на конфекција. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Модната конфекција „Астибо Маке,донка" — 
Штип, со решението бр. 28 од 13. УШ. 1966 година. 

Раководител на ,продавницата е Димитрова Ла-
зо Стојна. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Раководител на работната единица е Николов-
ски Бранко. 

Работната единица број 6, во Титов Велес, ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 770/68 од 29. X. 1970 година. (1898) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 407, страна 1207, книга V е запишана под 
фирма: Работна организација „29 Ноември" — Ско-
пје — Организација на здружен труд без својство 
на правно лице — Работна единица број 6, во Ти-
тов Велес, ул. „Димитар Влахов" бр. 67. Предмет 
на работењето на работната единица е продажба на 
разни видови огледала, слики урамени и неура-
мони, стакло и вршење стаклорезачки услуги. 

Работната единица е основана со присоедину-
вање на „Јавор" — работна организација за стак-
лорезачки, стаклобрусачки и столарски услуги — 
Скопје, кон Градежно-занаетчиското и услужно 
претпријатие „Пролет" — Скопје, со решението Фд. 

бр. 509 од 17. V. 1968 година, а подоцна Работна 
организација „29 Ноември" — Скопје, со решението 
Фи. бр. 585 од 22, V. 1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 910/69 од 30. X. 1970 година. (1903) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 407, страна 464, книга VI е запишана под 
фирма: Работна организација „29 Ноември" — Ско-
пје — Организација на здружен труд без својство 
на правно лице — Работна единица 13̂  во Тетово, 
ул. „Илинденска" бр. 32. Предмет на работењето на 
работната единица е вршење на услуги од стакло-
р е з а ч к и ^ стаклобрусачкиот и стаклошлифувач-
киот занает, како и продажба на стаклена галан-
терија, рамки и урамани слики. 

Работната единица е основана со присоедину-
вање на „Јавор" — работна организација за стак-
лорезачки, стаклобрусачки и столарски услуги — 
Скопје кон Градежното занаетчиско и услужно прет-
пријатие „Пролет" — Скопје, со решението фи. бр. 
509 од 17. V. 1968 година а подоцна Работна орга-
низација „29 Ноември" — Скопје, со решението Фи. 
бр. 585 од 22. V. 1968 година. 

Раководител на работната единица е Трачевски 
Андро. 

Работната единица број 13 во Тетово, ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 768/68 од 30. X. 1970 година. (1904) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 323, страна 11, книга П е запишана под 
фирма: „Горни Полог" — претпријатие за промет, 
снабдување и ускладиштување и индустриска кла-
ница со ладилник — Гостивар — Организација на 
здружен труд без својство на правно лице — Про-
давница во Гостивар, ул. „Никола Парапунов" бр. 
34. Предмет на работењето на продавницата е врши 
продажба на сите видови меса и месни производи, 
живина, риба, конзерви од риба, маст од домашни 
животни и друго. 4 ѕ 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Горни Полот" — Гостивар, со одлуката бр. 
0301—223 од 10. XI. 1969 година од одржаната сед-
ница на 6. П. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Анѓелиќ Ми-
лован. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 69 од 19. XI. 1970 година. (1948) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 368, страна 343, книга П е запишана под 
фирма: Фабрика за текстилна конфекција и три-
котажа „Напредок" — Ѓаковица — Организација 
на здружен труд без својство на правно лице — 
Продавница број 61 во Гостивар, ул. ,,Борис Кид-
рич" бр. 11. Предмет 'на работењето на продавни-
цата е продажба на конфекциски и трикотажни 
производи. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Фабриката за конфекција и трикотажа „Напре-
док" — Ѓаковица, со одлуката бр. 5143 од 5.. VП. 
1968 година од одржаната седница на 13. Ш. 1968 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Сулејмани 
Љуши. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Сулејмани Љуши. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 86/69 од 11. XI. 1970 година. (1949) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 319, книга VI е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје — Организација 
на здружен труд без својство на правно лице — 
Продавница во Гостивар, ул. „Живко Брајковски" 
бб. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на колонијални и прехранбени производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Жито Македонија" — работна организа-
ција — Прехранбен комбинат — Скопје — Фили-
јала — Гостивар, со одлуката од одржаната сед-
ница на 5. VI. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Атанасовски 
Блаже. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 6/69 од 11. XI. 1970 година. (1950) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 111, страна 913, книга Ш е запишана под 
фирма: Книгоиздателство за уметничка литерату-
ра „Македонска книга" — Скопје — Организација 
на здружен труд — Продавница во Скопје ул. агол 
„Тиранска" и „11 Октомври" бб. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на канцела-
риски и школски прибор и учебници. 

Продавницата е основана од Книгоиздател-
ството за уметничка литература „Македонска кни-
га" — Скопје, со одлуката на работничкиот совет. 

Раководител на продавницата е Величковска 
Илија Илинка. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува раководителот Величковска Илија 
Илинка, во границите на овластувањето. 

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

бр. 1005/68 од 9. X. 1970 година. (1956) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1247, страна 1449, книга V е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
за купопродажба и посредување „Дунав" — Скоп-
је — Самостојна организација на здружен труд со 
својство на правно лице „Напредок" — село Тре-
биште (самостоен погон). 

Предмет на работењето на самостојната орга-
низација е купопродажба на сите видови нова и 
половна опрема, репроматеријали и други матери-
јали и опрема наменети во земјоделството и сто-
панството; ќе врши купопродажба и посредување 
на сите видови земјоделски и производствени про-
изводи и тоа сите видови сточни производи и 
жива стока, градежни и огревни материјали. По-
крај тоа погонот ќе се занимава и со угостителска 
дејност. 

Погонот ќе се занимава и со земјоделско про-
изводство на површини земени под закуп од оп-
штонароден имот или добиени на, бесплатно ко-
ристење; со организирање на земјоделско производ-
ство на земјата на индивидуалните земјоделски 
производители преку создавање на разни видови 
кооперација; вршење услуги на з,емјоделските про-
изводители со земјоделски машини и алати како 
и со вршење на разни други услуги што се ве 
врска со земјоделското производство; со договарање 
вишоци од земјоделското производство; преземање 
и пласман, на истите од своето подрачје; со снаб-
дување на земјоделските производители со потре-
бен репродукционен материјал (семе, вештачки ѓу-
брива итн.) со преработка и доработка на земјодел-
ските производи; со организирање на штедење и 
кредитирање; стручно издигање на кадри нужни 
за обавување на стопанската активност на задру-
гата; со сточарство и пчеларство и со преработки; 
килимра, текстилни домашни Ракотворби и трговија. 

Самостојниот погон е основан од работничкиот 
совет на Трговското претпријатие на големо и мало 
за купопрдажба и посредување „Дунав" — Скопје, 
со одлуката бр. 932 од 11. VIII. 1970 година од одр-
жаната седница на 10. УШ. 1970 година. 

Раководител на погонот е Пецановски Панче. 
Самостојниот погон ќе го потпишува, задолжу-

ва и раздолжува Пецановски Панче, в. д. раково-
дител во границите на овластувањето. 

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

бр. 711 од 23. XI. 1970 година. (1951^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1401, страна 491, книга VI е запишано под 
фирма: ,.Агропродукт" — експорт-импорт —Посло-
вно удружење произвоѓача и прераѓивача пољо-
привредних производа — Суботица — Организа-
ција на здружен труд беаз својство на правно ли-
це — Претставништво во Скопје, ул. „Луј Пастер" 
бр. 5/П. Предмет на работењето на претставништво-
то е склучување на договори за купопродажба на 
стока во име и за сметка на претпријатието, во 
рамките на предметот на работењето на претпрпи-
јатието. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на „Агропродукт" — експорт-импорт — Су-
ботица, со одлуката бр. 752 од 9. X. 1970 година, 
од одржаната седница на 28. IX. 1970 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Јанакиев Димче, раководител, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 817 од 11. XI. 1970 година. (1957) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 457, страна 253, книга Ш е запишано под 
фирма: Претпријатие за производство на конвек-
ција „Елегант" — Гевгелија — Организација на 
здружен труд без својство на правно лице — Поо-
давница број 10 во Скопје, ул. „192" бб (Бит пазар). 
Предмет на работењето на продавницата е промет 
на мало со конфекција, трикотажа и друга куса 
стока за широка потрошувачка. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Претпријатието „Елегант" — Гевгелија, со од-
луката бр. 03-2832 од одржаната седница на 31. X. 
1968 година. 

Раководител на продавницата е Љужа Џев-
дет. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 171/69 од 20. XI1970 година. (1958) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те,рег. бр. 669, страна 348, книга VI е запишано под 
фирма: Деловно здружение „Агромакедонија" екс-
порт-импорт — Скопје — Стовариште за механи-
зација и возила, ул. „Скопско сајмиште" бб — 
Скоте. Прелмет на работењето на стовариштето ЃЗ 
промет со земјоделска и градежна механизација, 
товарни и леки возила. 

Стовариштето е основано од Деловното здру-
жение , Агромакедонија" експорт-импорт — Скоп-
је. со одлуката од 20. VII. 1970 година. 

Раководител на стовариштето е Александар 
Апостоловски. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Александар Апостоловски, во грани-
ците на овластувањето. 

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

бр. 820 од 4. XI. 1970 г, (1959) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1402, страна 493, книга VI е запишано под 
фирма: Деловно здружение за унапредување на 
економски односи со странство и други подрачја 
во земјата „Инкоунион", ул. „Наум Наумовски" 
Борче" бр. 23 и Булевар „ЈНА" бр. 68-а (во про-
сториите на организацијата „Словенија промет") -
Скопје. 

Предмет на работењето на деловното здруже-
ние е: 

а) производство и промет на големо и мало со: 
текстил, кратка и плетена стока и конфекција; 
галантериска и базарска стока и играчки; крз-
нена стока; јажиња, производи од кадела и јута, 
обувки, кожа седларска и ременска стока и при-
бор; производи од гума, каучук и пластични ма-
си; железарска и метална стока, велосипеди, ма-
шини за шиење и прибор; моторни возила, ре-
зервни делови и препарати за заштита на расте-
нијата; нафтени деривати, мазива, масла и масти; 
фотографски и оптички апарати, инструменти и 
прибор; медицински, здравствени и научни апара-
ти и прибор; рибарски материјал и прибор; му-
зички инструменти, рибарски материјал и прибор, 
спортски прибор; електротехнички материјал; саа-
ти и производи од променлив материјал; бои, ла-
кови, хемикалии и прибор; парфимериски и коз-
метички стоки; градежни материјали, огревно др-
во и јаглен; санитарен инсталационен материјал; 
стакло, порцелан и керамичка стока; намештај, 
канцелариски материјал, хартија, прибор за пи-
шување и училишен прибор; стока и сточна хра-
на; месо и месни преработки; жита и мелнички 
преработки; семенска стока; прехранбени артикли 
и предмети за домашни потреби; деликатесни про-
изводи; производи врз база на шеќер и какао; 
зеленчук, овошје и преработки; млеко и млечни 
производи, на база на шеќер и какао, леб и пе-
чиво; риби, цвеќе; алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци; тутун и тутунски преработки; кибрит и 
прибор; сурова кожа, волна и крзно, животински 
отпадоци и влакна; индустриски растенија; жи-
вина, јајца, пердуви и дивеч; производи од до-
машни Ракотворби и уметнички занаети; дрогерис-
ка стока, — се во склад со номенклатурата на сто-
ката од трговските струки, објавена во печатот во 
1956 год. од страна на бившиот Сојуз на трговските 
комори која се применува во практика како тр-
говски обичај; 

б) транспорт и шпедиција; 
в) туризам и угостителство. 
В.д. директор на Деловното здружение е Ки-

ри јаз Никола. 
Деловното здружение е основано од: 
Индустријата за кожи „Борис Кидрич" — 

Скопје, т.е. Битола, 
Лозаровинарскиот комбинат „Лозар" — Битола. 
Индустријата за модна конфекција и чадори 

„Зора" — Охрид, 
Фабриката за чешлано, волнено и синтетичко 

предиво „Битолатекс" — Битола, 
Хемиско-електро металуршкиот комбинат „Ју-

гохром" — Јегуновце, 
Дрвниот комбинат „Караорман" — Струга, 
Земјоделско-индустрискиот комбинат „Бистра-

продукт" — Скопје, 
Фабриката за емајлирани производи „Борис 

Кидрич" — Струга, 
ЗИК „Скопско Поле" — погон — млекара — 

Битола, 
Фабриката за свилени ткаенини „Илинден" — 

Битола, 
Фабриката за конфекција „Пелистер" — Погон 

на „Витолатекс" — Битола, 
Земјоделско-индустрискиот комбинат „ЗИК" 

Прилеп — Прилеп, 
Трговско претпријатие на големо и мало „Раз-

нопромет" — Битола, 

Словенија промет" експорт-импорт — Љубљана 
— Филијала во Скопје, како членки на деловното 
здружение, со одлуката од 8. X. 1970 г. 

Деловното здружение ќе го потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат в.д. директорот Кири-
јаз Никола, Соколовски Љупчо и Забановски Ата-
нас, во границите на овластувањето. 

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

бр. 837 од 9. X. 1970 година. (1960) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 340, страна 107, книга III е запи-
шана под фирма: Трговско претпријатие за снаб-
дување и продажба на земјоделско-прехранбени и 
деликатесни производи на големо и мало „Малина" 
— Титов Велес — Организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Продавница во се-
ло Горно Оризари, Титоввелешко. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е промет на мало со 
деликатеси производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Малина" — Ти-
тов Велес, со одлуката бр. 05-5761/1 од 1. IX. 1969 
година, од одржаната седница на 30. УШ. 1969 
година. 

Раководител на продавницата е Лазаров Гиго. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 19 од 19. XI. 1970 година. (1961) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 340, страна 247, книга III е запишана 
под фирма: Трговско претпријатие за снабдување 
и продажба на земјоделско-прехранбени и дели-
к а т е с и производи на големо и мало „Малина" — 
Титов Велес — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Продавница во Титов 
Велес, ул. „Максим Горки" бб. Предмет на работе-
њето на продавницата е промет на мало со пре-
хранбени стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Малина" — Ти-
тов Велес, со одлуката бр. 05-5750/2 од 4. I. 1969 
година од одржаната седница на 30. VIII. 1969 
година. 

Раководител на продавницата е Ѓорѓиев Ванчо. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански ,суд во Скопје, Фи. 
бр. 21 од 19. XI. 1970 г. (1962) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 340, страна 247, книга III е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за снабдување и 
продажба на земјоделско-прехранбени и делика-
т е с и производи на големо и мало „Малина" — 
Титов Велес — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Продавница во село 
Богомила, Титоввелешко. Предмет на работењето 
на продавницата е промет на мало со овошје и; зе-
ленчук, деликатесни стоки и млечни производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Малина" — Титов 
Велес, со одлуката бр. 05-5760 од 1. IX. 1969 година 
од одржаната седница на 30. VIII. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Најдов Томе. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие^ во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 22 од 19. XI. 1970 г. (1963) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1157, страна 327, книга VI е запишана под 
форма: Работна организација за универзална тр-
говија на големо и мало „Младост" — Скопје — 
Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Продавница број 7 во Титов Ве-
лес, ул. „Киро Чучук" бр. ЗЗа. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на колони-
јални стоки, трикотажна и техничка стока за до-
маќинството. 

Продавницата е основана од Советот на работ-
ната заедница, со одлуката бр. 1540 од 22. VIII. 
1969 година, од одржаната седница на 22. VI. 1969 
година. 

Раководител на продавницата е Васевска Милка. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 847/69 од 26. X. 1970 година. (1964) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 152, страна 257, книга III е запишан под 
фирма: Угостителско претпријатие „Интернацио-
нал" — Титов Велес — Организација на здружен 
труд без својство на правно лице — ресторан во 
село Градско. Предмет на работењето на рестора-
нот е вршење на угостителска дејност со служење 
на сите ,видови алкохолни и безалкохолни пија-
лоци и храна. 

Ресторанот е основан од работничкиот совет 
на Угостителското претпријатие „Интернационал" 
— Титов Велес, со одлуката од одржаната сед-
ница на 19. XI. 1969 година. 

Раководител на ресторанот е Стојковски Све-
тозар. 

Ресторанот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 111/69 од. 20. XI. 1970 година. (1965) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 111, страна 913, книга III е запишана под 
фирма: Книгоиздателство за уметничка литература 
„Македонска книга" — Скопје - Организација на 
здружен труд — Продавница во Титов Велес, ул. 
„Благој Горев" бр. 54. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на мало на канцеларис-
ки и школски материјал и прибор, учебници и 
литература, музички инструменти и прибор, наглед-
ни средства, фотоапарат и фото-материјал, апа-
рати за умножување, прибор за цртање, обрасци, 
машини за пишување и сметање, геодетски мерки 
и радио-електро акустични апарати и прибор. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Книгоиздателството за уметничка литера-
тура „Македонска книга" - Скопје, со одлука од 
одржаната седница на 27. XII. 1967 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Никола Димко Михов, раководител, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 675/68 о 18. IX. 1970 година. (1966) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. X. 1970 година, рег. бр. 14/63, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 2 во село Тр-
новци, на Погонот за кооперација на Земјоделско-
индустрискиот комбинат „Пелагонија" од Битола. 
Предмет на работењето на продавницата е промет 
со разен вид прехранбени продукти (колонијални) 
како и предмети за домашни потреби. 

'Раководител на продавницата е Љубе Димко 
Стојановски. 

Продавницата е основана од ЗИК „Пелагони-
ја" - Битола, со одлуката бр. 02-102/1 од 26. И. 
1970 година на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 507/70. (1999) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 2. X. 1970 година, рег. бр. 40/70, книга I е за-
пишана под фирма: Откупна станица во Битола 
- кај градските бавчи под кланицата, на Тргов-
ското претпријатие „Обнова" од Осијек. Предмет 
на работењето на откупната станица е откуп на 
отпадоци како и промет со истите. 

Раководител на откупната станица е Горѓи 
Кузмановски. 

Откупната станица е основана од Трговското 
претпријатие „Обнова" од Осијек, со одлуката на 
работничкиот совет од 22. VI. 1970 година. 

Откупната станица ќе ја потпишуваат Грегорич 
Звонко, Јачмениќ Мирко и Георгиевски Јордан. 

Рд Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 510/70. (2000) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9 X. 1970 година, рег. бр. 4/57, книга И е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Први 
мај" бр. 348, на Дрвно-индустрискиот комбинат 
„Црн Бор" од Прилеп. Предмет на работењето на 
продавницата е трговија со градежна столарија, 
градежни материјали (режан материјал, бетонско 
железо, цемент и дрво) и со огревно дрво. 

Раководител на продавницата е Балески Јова-
нов Огнен. 

Продавницата е основана од Дрвно-индустрис-
киот комбинат „Црн Бор" од Прилеп, со одлуката 
бр. 04-3943/1 од 1. IX. 1970 година на работничкиот 
совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 518/70. (2001) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на одлуката на Советот на Кли-

никата, донесена на состанокот од 26.2.1971 го-
дина, Комисијата за работни односи на Клиниката 
за ортопедски болести при Медицинскиот факул-
тет во Скопје, 

распишува 
К О Н К У Р С 

за назначување на следните работни места: 
1. — Началник на стационарот со операциона 

сала 
2. — Началник на поликлиниката и одделот за 

физичка терапија 
3. — Шеф на стационарот оддел „А" 
4. — Шеф на стационарот оддел „Б" 
5. — Шеф на Поликлиника 
6. — Шеф на одделот за физ. терапија 
7. — Шеф на одделот за реанимација и анесте-

зија 
8. — Шеф на финансиско-административна 

служба 
Кандидатите покрај општите услови предвиде-

ни со Основниот закон за работните односи, треба 
да ги исполнуваат и следните посебни услови: 

Под точките 1 и 2 наставник или помошник 
наставник на Медицинскиот факултет, или лекар 
специјалист ортопед со подолга практика. 
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Под точките 3, 4, 5 и 6 помошник наставник на 
Медицинскиот факултет, или лекар специјалист 
со практика. 

Под точка 7 лекар специјалист — ан;естезиолог. 
Под точка 8 Економски факултет со практика. 
За реизбор на следното работно место: 
1. — Главна медицинска сестра 
За ова работно меСго се бара виша стручна 

подготовка со подолга практика. 
Молбите таксирани со 1 динар и со потребните 

документи се доставуваат до Комисијата преку ар-
хивата на клиниката во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на конкурсот. 

Некомплетираните документи нема да се земат 
предвид при разгледувањето. 

Личниот доход се одредува според Правилни-
кот за распределба на личните доходи на клини-
ката. 

ОД КОМИСИЈАТА ЗА РАБОТНИ 
ОДНОСИ 

Комисијата за засновање и престанок на работ-
ниот однос при Средношколскиот дом „Томе Сте-
фановски — Сениќ" — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 

1. Воспитан со завршен Филозовски факултет, 
Виша педагошка академија или соодветни школи 
од воспитно-образовна насока. Предност имаат лица 
со завршена група Педагогија, со полно работно 
време на определено работно време. 

2. Воспитан со работно време од 4 часа дневно, 
на определено работно време. Условите се исти 
како и под точка 1. 

3. Медицинска сестра со работно време од 4 
часа дневно, со завршено средно медицинско учи-
лиште, на определено работно време. 

Покрај молбата таксирана со еден динар так-
сена марка се доставува: документ за стручната 
подготовка и лекарско уверение. 

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат предвид за разгледување. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Работните места се на определено работно вре-
ме до 30. VI. 1971 година. 

Потребните документи се доставуваат до Сред-
ношколскиот дом „Томе Стефановски — Сениќ" — 
91001 Скопје. 

Конкурсната комисија на „ИНКОУНИОН" увоз-
извоз Скопје, ги огласува како слободни следните 
работни места: 

I. Повеќе комерци јал исти за работа на откуп 
на добиток за извоз и тоа во местата: Београд, За-
греб, Љубљана, Винковци, Лачарак, Стара Пазова, 
Зрењанин, Дебељача, Мартинци. 

П. 2 (два) сметководни службеника за работа 
во Скопје. 

У с л о в и : 
Под I. покрај општите, кандидатот треба да ги 

исполнува и следните услови: 
— средна, виша, висока стручна подготовка и 

висококвалификуван работник, 
— стаж — преку 5 години во надворешна тр-

говија. 
Под II. покрај општите, кандидатот треба да 

ги исполнува и следните услови: 
— средна и виша подготовка, 
— стаж — 5 односно 10 години практика, 

Конкурсот е отворен до пополнување на работните 
места. (542) 

Конкурсната комисија на самостојната органи-
зација на здружен труд - Погон за ремонт и сер-
вис „Аутотурист" — Скопје на претпријатието „Ау-
томакедонија" — увоз-извоз Скопје, за реизбор на 
директорот на погонот 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување (реизбор) на директор на само-
стојната организација на здружен труд - Погон 
за ремонт и сервис „Аутотурист" — Скопје. 

Покрај општите услови, кандидатите треба да 
ги исполнуваат и посебните услови: 

да имаат висока школска подготовка од тех-
ничка (машинска насока и најмалку 15 години ра-
ботно искуство на сервисно ремонтни работи од 
авто-струка, од кои најмалку 10 години на рако-
водни работни места, "или 

стручна подготовка на висококвалификуван ра-
ботник автомеханичар и најмалку 20 години работ-
но искуство на сервисно-ремонтни работи од авто-
струка, од кои најмалку 15 години на раководни 
работни места. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 
Молбите се поднесуваат до Конкурсната коми-

сија на претпријатието „Аутомакедонија" — Скоп-
је — Погон за ремонт и сервис „Аутотурист" — 
Скопје, ул. „Крушевска" бр. 19. 

Некомплетираните молби нема да се земаат 
предвид. 

Деловниот одбор на Заводот за рехабилитација на 
деца и младинци — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
1. СТРУЧЕН НАСТАВНИК ВО сервисот за пе-

рење на веш, — ВКВ или КВ работник. 
Кандидатите, покрај општите услови предвиде-

ни со ОЗРО, треба да ги исполнуваат и посебните 
услови наведени во конкурсот. 

Личен доход според Правилникот. 
Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 
Молбите, со потребните документи, таксирани 

со 1 динар, да се доставуваат на адреса: Завод за 
рехабилитација на деца и младинци Скопје, пошт. 
фах 523. % (540) 

Конкурсната комисија при Здравствениот дом — 
Виница 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување работното место секретар на 
домот 

У с л о в и : 
— виша управна или виша економска школска 

подготовка; 
- да има најмалку 3 години работен стаж на 

раководно работно место. 
Личен доход по Правилникот за лични доходи 

на домот. 
Конкурсот трае 15 дена од објавувањето т.е. до 

пополнување на работното место. (541) 



Стр. 152 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 26 март 1971 

На основа на членот 67 од Законот за соци-
јална заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70 
година и членот 60 од Статутот на Центарот, Кон-
курсната комисија на Центарот за социјална ра-
бота Гостивар 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за реизборност на директор на Центарнот за 
социјална работа 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени во членот 

20 од ОЗРО треба да ги исполнува и следните 
услови: 

— да има завршено виша социјална школа 
или соодветна виша школа; 

— да има над 10 години работно искуство од 
кои 3 години искуство на раководни места; 

— да ги познава проблемите на социјалната 
заштита. 

Кандидатите покрај молбата обавезно прило-
жуваат и доказ за школската подготовка, работна-
та подготовка и раководно искуство. До колку се 
во работен однос одобрение од установата. Прило-
жуваат уверение за да не се осудувани, да не се 
ќаоѓа под истрага, како и лекарско уверение. 

Молбите со потребна документација се доста-
вуваат до Центарот за социјална работа — Гости-
вар. Некомплетираните документи не се земаат 
предвид. 

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето. 
ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

544/11 

С О О П Ш Т Е Н И Е 

Комуналното претпријатие „Градска чистота" — 
Скопје, за покажаната загуба во износ од 
1,282.115,50 нови динари презема мерки за сани-
рање на загубата. Санирањето на загубата се пред-
лага да се обави од средствата на буџетот на Со-
бранието на град Скопје. (543Ј 

СОДРЖИНА 

Врз основа на чл. 44 точка 10 од Законот за 
високото школство во СРМ, Советот на Медицин-
скиот факултет на Универзитетот во Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места на 
Медицинскиот факултет во Скопје: 

- еден АСИСТЕНТ по," предметот ПАТОЛОШ-
КА АНАТОМИЈА; 

- три АСИСТЕНТ А по предметот ПРОТЕ-
ТИКА; 

- еден АСИСТЕНТ по предметот БИОХЕМИЈА; 
- еден АСИСТЕНТ по предметот СТОМАТО-

ХИРУРГИЈА; 
- еден АСИСТЕНТ по предметот ПАТОЛОШ-

КА ФИЗИОЛОГИЈА; 
- четири АСИСТЕНТА по предметот ХИРУР-

ГИЈА; 
- два АСИСТЕНТА по предметот ДЕНТАЛНА 

ПАТОЛОГИЈА; 
- еден АСИСТЕНТ по предметот МИКРОБИО-

ЛОГИЈА; 
- еден АСИСТЕНТ по предметот ДЕРМАТО-

ВЕНЕРОЛОГИЈА; 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

предвидени за избор на наставници и соработни-
ци, согласно со членот 130, 131 и 135 од Законот 
за високото школство во СРМ,. 

Молбите таксирани со 1 динар таксена марка, 
биографија и примерок од стручните трудови се 
поднесуваат до Секретаријатот на овој Факултет 
— Пошта 9. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 
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