
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕАОНИЈА 

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

Петок, 16 мај 1969 
С к о п ј е 

Број 18 Год. XXV 

Претплатата за 1969 година изне-
сува 60 динари. Овој број чини 
1,60 дин. Жиро сметка бр. 401-1-16, 

118. 
Врз основа на точка 4 став 1 од Одлуката за 

постапката за верификација на мандатите на пра-
тениците на Републичкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, Републич-
киот собор на Собранието на Социјалистичка -Ре-
публика Македонија, на својата седница одржана 
на 6 мај 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ ИЗБОРОТ НА ПРАТЕНИК 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР ВО ИЗБОРНАТА 

ЕДИНИЦА СКОПЈЕ XI 

I 
Се поништува изборот на пратеник на Репу-

бличкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија во изборната единица 
Скопје XI, одржан на 13 април 1969 година, по-
ради неправилности при спроведувањето на избо-
рите. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Број 1500 
6 мај 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с р. 

119. 
Врз основа на точка 4 став 1 од Одлуката за 

постапката за верификација на мандатите на пра-
тениците на Социјално-здравствениот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, Социјално-здравств,ениот собор на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сво-
јата седница одржана на 6 мај 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОНИШТУВАЊЕ ИЗБОРОТ НА ПРАТЕНИК 
НА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР ВО 

ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА КИЧЕВО I 

Се поништува изборот на пратеник на Социјал-
но-здравствениот собор на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија во изборната еди-
ница Кичево I, одржан на 23 април 1969 година, 
поради неправилности при спроведувањето на из-
борите. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Број 1502 
6 мај 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с р. 

120. 
Врз основа на член 3 од Законот за санирање 

и изградба на нестопански објекти што се од општ 
интерес за Републиката во периодот 1967—1970 го-
дина на подрачјето на град Скопје („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 20/67 и 32/68), Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАМЕНАТА НА ПРЕОСТАНАТИОТ ДЕЛ ОД 
НЕРАСПРЕДЕЛЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА САНИРАЊЕ 

И ИЗГРАДБА НА НЕСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ 

1. Од нераспределените средства од член 1 од 
Законот за санирање и изградба на нестопански об-
јекти што се од општ интерес за Републиката во 
периодот од 1967—1970 година на подрачјето на град 
Скопје се распределуваат и тоа на: 
— Извршниот совет, 

за изградба на станови 
— Републички секретаријат за 

внатрешни работи, за адапта-
ција на зградите на Центарот 
за стручно образование „Идри-
зово" и за опрема на Секрета-
ријатот 

— Централниот комитет на Соју-
зот на комунистите на Македо-
нија, за изградба на зградата 
на ЦК СКМ 

— Универзитетот во Скопје, за 
изградба на амфитеатар и опре-
ма на Технолошко-металур-
шкиот факултет 

— Републичкиот секретаријат за 
народно здравје и социјална по-
литика, за опрема на здрав-
ствени институции 

— Медицински факултет, за сана-
ција на ПОЛИКЛИНИКИ!^ во но-
виот клинички блок 

— Клиниката за хируршки болести, 
за адаптација на зградата и 
опрема 

— Болницата за нервни и душевни 
болести во Бардовци, за изград-
ба на павилјон 

— Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита, за опрема 

— Републичкиот хидрометеоро-
лошки завод, за опрема 

1,450.000 динари 

3,000.000 

2,000.000 

1,500.000 

1,000.000 

1,000.000 

1,500.000 

500.000 

300.000 

70.000 

2. Средствата од претходната точка на корис-
ниците им се доделуваат без обврска на враќање. 

3. Распределените износи со оваа одлука ќе им 
се стават на располагање на корисниците во текот 
на 1969 година. 

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

Бр. 12—904/1 
16 април 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д -р Ксенте Богоев, с. р. 
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121. 
Врз основа на точка 6 од Одлуката за опреде-

лување премија за кравјо и овчо млеко во 1969 го-
дина („Службен лист на СФРЈ" бр. 10/69), Изврш-
ниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО 

МЛЕКО ВО 1969 ГОДИНА 

1. Работните организации и самостојните орга-
низации — правни лица во состав на работните ор-
ганизации што произведуваат кравјо и овчо млеко 
сами или во кооперација со индивидуални з,емјо-
делски производители, можат да ја наплатуваат 
премијата од точка 1 од Одлуката за определување 
премија за кравјо и овчо млеко во 1969 година, под 
условите предвидени со таа одлука ако собранието 
на општината на чие подрачје е седиштето на ку-
пувачот или на корисникот на сојузната премија, 
обезбеди средства за исплатување на премија од 
најмалку 0,10 динари по 1 литар кравјо и овчо 
млеко. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
објавувањето во „Службен весник на СоцијалисН 
тичка Република Македонија". 

Бр. 12-1004/1 
29 април 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

122. 
Врз основа на член 83 од Законот за основното 

училиште („Службен весник на СРМ" бр. 7/69), ре-
публичкиот секретар за образование, наука и кул-
тура донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОЛАГАЊЕТО НА ПОПРАВНИТЕ, ОДДЕЛЕН-
СКИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ ИСПИТИ ВО ОСНОВ-

НОТО УЧИЛИШТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се определува на-

чинот на полагањето на поправните, одделенските 
и вонредните испити во основното училиште во 
склад со одредбите на Законот за основното учи-
лиште. 

Член 2 

Поправните, одделенските и вонредните испити 
од член 80 од Законот за основното училиште се 
полагаат само во основното училиште што уче-
никот го посетувал. 

Вонредните испити од член 82 од Законот за 
основното училиште можат да се полагаат во секое 
основно училиште во кое се изведува одделенска 
односно предметна настава за одделението што кан-
дидатот го полага. 

Вонредниот испит од претходниот став за едно 
или повеќе одделенија започнат во едно училиште 
не може да се продолжи во друго училиште. 

Член 3 

Полагањето на поправните, одделенските и вон-
редните испити во основното училиште е јавно. 

Член 4 

Поправните, одделенските и вонредните испити 
се полагаат според наставниот план и програма за 
редовните ученици на основното училиште. 

Вонредниот испит од член 82 од Законот за 
основното училиште кандидатот може да го полага 
и според наставниот план и програма за основно 
образование на возрасните ако во училиштето се 
изведува таква настава. Во тој случај како одде-
ление во смисла на овој правилник се смета соод-
ветната година на школувањето на возрасните. 

Член 5 
Вонредниот испит од член 82 од Законот за 

основното училиште може да се полага: 
1. во еден испитен рок за едно одделение по 

сите предмети; 
2. во еден испитен рок за повеќе одделенија по 

сите предмети; 
3. во повеќе испитни рокови по група предмети 

од едно одделение; 
4. во еден или повеќе испитни рокови по од-

делни предмети предвидени со наставниот план на 
основното училиште, така што кандидатот кога со 
успех ќе ги положи испитите по сите предмети 
да го заврши основното училиште. 

Кандидатите од точката 2 на претходниот став 
вонредниот испит го полагаат според наставниот 
план и програма за највисокото одделение со тоа 
што на испитот се проверуваат познавањата на на-
бавното градиво и по предметите предвидени со 
наставниот план на пониските одделенија. 

Член 6 
Поправниот испит по одделен предмет може да 

се полага само еднаш. 

II. ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИЈАВУВАЊЕ 
ЗА ИСПИТ 

Член 7 
Поправните испити се изведуваат во втората по-

ловина на месец август. 
Одделенските испити се изведуваат во месец 

јуни и во втората половина на месец август. 
Вонредните испити се изведуваат во три ре-

довни испитни рокови, јунски, августовски и ја-
нуарски. 

Поправниот, одделенскиот и вонредниот испит 
во основното училиште може да се полага и вон 
роковите од претходните ставови ако за тоа по-
стојат оправдани причини. 

Член 8 
Кандидатите за полагање поправен, одделенски 

и вонреден испит поднесуваат до училиштето пис-
мена пријава. 

Кон пријавата кандидатот прилага документ за 
претходното завршено одделение, а кандидатите 
што полагаат вонреден испит и извод од матичната 
книга на родените. Во пријавата се наведува прет-
ходното образование и се означува испитот, пред-
метот, одделението и начинот на кој кандидатот 
сака да го полага испитот (член 5). 

III. ИСПИТНИ КОМИСИИ И НАЧИН НА 
ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ 

Член 9 
Поправните, одделенските и вонредните испити 

во основното училиште се полагаат пред испитна 
комисија на училиштето. 

Испитната комисија се состои од претседател, 
постојан член и член испитувач — наставник по 
предметот што се полага. 

Комисијата работи во полн состав. 

Член 10 
Поправниот, одделенскиот и вонредниот испит 

за одделни наставни предмети се состои од писмен 
и устен дел или само од устен дел. 
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Писмен дел од испитот се полага по предметите 
за кои со наставната програма е пропишано да се 
работат писмени задачи. 

Член 11 
За писмениот дел од испитот, по предлог од 

испитувачот, испитната комисија определува три 
теми односно групи задачи од кои кандидатот из-
бира една за писмена работа. 

Кога повеќе кандидати во исто време полагаат 
испит за исто одделение, за писмениот испит се 
даваат исти теми односно групи задачи за сите 
кандидати. 

Писмениот дел од испитот трае два наставни 
часа. 

Член 12 
Испитната комисија обезбедува кандидатите 

писмената задача да jai работат непречено и само-
стојно. 

Кандидатот што писмената задача не ја работи 
самостојно, прво ќе се опомене за тоа, а во повторен 
случај испитната комисија ќе го земе предвид овој 
факт при утврдувањето на оценката за успехот на 
кандидатот. 

На ист начин се постапува и со кандидатот што 
со своето држање го попречува текот на испитот. 

Член 13 
Писмената работа ја прегледуваат и оценуваат 

сите членови на испитната комисија. Оценката мора 
да биде образложена. 

Член 14 
На усниот дел од испитот кандидатите се до-

пуштаат без оглед на успехот што го покажале на 
писмениот дел од испитот. 

Член 15 
На усниот дел од испитот на кандидатот му се 

поставуваат прашања непосредно, водејќи сметка 
со прашањата да бидат опфатени сите делови на 
наставната програма. 

Усниот дел од испитот по одделни предмети 
трае додека не се добие уверување за знаењата на 
кандидатот, но најмногу 45 минути. 

Член 16 
По завршениот устен дел од испитот по одде-

лен предмет испитната комисија ја утврдува оцен-
ката на успехот по тој предмет. 

При утврдувањето на оценката по предметот по 
кој се полага писмен и устен дел од испитот, оцен-
ката не се изведува аритметички туку според оп-
штиот наод на испитната комисија. 

Член 17 
За начинот на оценувањето на учениците кои 

полагаат испити во основното училиште сходно се 
применуваат одредбите од Правилникот за оцену-
вање и напредување на учениците во основното 
училиште. 

Кандидатите што полагаат вонреден испит не 
се оценуваат по поведение. 

Член 18 
Ако кандидатот или неговиот родител односно 

старател поради тоа што не е задоволен со оценката 
добиена на поправниот, одделенскиот и вонредниот 
испит, поднесе приговор на оценката, се примену-
ваат одредбите на член 77 од Законот за основното 
училиште. 

IV. ЕВИДЕНЦИЈА НА ИСПИТИТЕ 

Член 19 
За текот на полагањето на испитите се води 

записник за секој кандидат посебно. 
Записникот го потпишуваат сите членови на 

испитната комисија. 

Ако некој член на испитната комисија има 
издвоено мислење за оценката на кандидатот или 
за некоја друга одлука на испитната комисија, во 
записникот се внесува и неговото издвоено мис-
лење. 

Член 20 
За учениците што полагаат поправен и одде-

ленски испит резултатите од испитот се внесуваат 
во одделенската книга на соодветното одделение. 

Член 21 
За кандидатите што полагаат вонреден испит 

во основното училиште се води посебна матична 
книга. 

Член 22 
Записникот за полагањето на поправните, од-

деленските и вонредните испити и матичната книга 
на вонредните ученици се водат според образец 
утврден со прописите за педагошката евиденција 
во основното училиште. 

Член 23 
На кандидатите што полагале поправен, одде-

ленски или вонреден испит, резултатите од испи-
тот им се соопштуваат преку ученичката книшка. 

На кандидатите што го положиле поправниот, 
одделенскиот или вонредниот испит за VIII одде-
ление по сите предмети им се издава свидетелство 
за завршено основно училиште. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 24 
Со влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за полагањето 
на поправните, одделенските и вонредните испити 
во основните училишта („Службен весник на НРМ" 
број 16/61). 

Член 25 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 07—615/1 
15 април 1969 година 

Скопје 
Го заменува републичкиот секретар за 

образование, наука и култура, 
Републички секретар за труд, 

Вите Исијановски, с. р. 

123. 
Врз основа на член 83 од Законот за основното 

училиште („Службен весник на СРМ" бр. 7/69), ре-
публичкиот секретар за образование, наука и кул-
тура донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ НА УЧЕНИ-

ЦИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

Член 1 

Со овој правилник поблиску се определува на-
чинот на оценувањето и напредувањето на учени-
ците во основното училиште во склад со одредбите 
на Законот за основното училиште. 

Одредбите на овој правилник сходно се при-
менуваат и на оценувањето и напредувањето на 
учениците во специјалните основни училишта (член 
5 од Законот за специјалните училишта) како и на 
слушателите на училиштата односно паралелките 
за основно образование на возрасните, доколку со 
прописите за тие видови училишта не е поинаку 
определено. 
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Член 2 
За да им биде познато на учениците дали и во 

која мера со покажаните резултати ги задоволиле 
барањата што им ги поставува училиштето, секоја 
оценка им се соопштува јавно. Кога се оценуваат 
учениците од V — VIII одделение при давањето на 
оценката треба, да се сослуша и мислењето на дру-
гите ученици, вклучувајќи го тука и ученикот на 
кого му се дава оценката. 

За оценките што на ученикот му се утврдени 
на крајот на наставните периоди, а по потреба и 
за оценките дадени во текот на наставниот период, 
се обавестуваат и родителите односно старателот на 
ученикот. 

Член 3 
На учениците кои во текот на учебната година 

преминуваат од едно во друго основно училиште 
полугодишните односно годишните оценки можат 
да им се утврдат и во текот на наставниот период 
ако при преминот има доволно елементи за утвр-
дување на полугодишната, односно годишната оцен-
ка. 

Полу годишните односно годишните оценки утвр-
дени според одредбите на претходниот став се вне-
суваат во педагошката евиденција на училиштето 
во кое ученикот преминува, со забелешка дека 
оценките се утврдени во училиштето од кое уче-
никот преминал. 

Член 4 
Конечната полугодишна и годишна оценка се 

утврдува врз основа на следењето на целиот тек 
на работата на ученикот и претставува синтетички 
суд за тоа до1 која степен ученикот ги постигнал 
наставните цели на соодветниот предмет до момен-
тот кога оценката се утврдува. 

Пред утврдувањето на конечната полугодишна 
односно годишна оценка по одделен предмет, одде-
ленскиот односно предметниот наставник е должен 
да ги провери постигањата на ученикот најмалку 
два пати во текот на наставниот период и тоа: ед-
наш во првата и еднаш во втората половина на 
наставниот период за кој му се утврдува оценката. 

Член 5 
Резултатите постигнати во работата со учени-

ците по наставниот предмет основи на општествено-
моралното воспитување и во слободните и други 
активности се следат и убележуваат во педагошка-
та евиденција, но тие не се оценуваат посебно. 

Член 6 
На учениците им се утврдува само годишна 

оценка за општиот успех. 

Член 7 
Оценка одличен за општиот успех може да до-

бие ученик кој по повеќе од половината наставни 
предмети има оценка одличен (5) и најмногу по 
еден предмет оценка добар (3). 

Оценка многу добар за општиот успех може да 
добие ученик кој по повеќе од половината наставни 
предмети има оценка многу добар (4) и најмногу 
по еден предмет оценка доволен (2). 

Оценка добар за општиот успех може да добие 
ученик кој по повеќе од половината наставни пред-
мети има оценка добар (3) и нема ниедна оценка 
недоволен (1). 

Оценка доволен за општиот успех може да до-
бие ученик кој по повеќе од половината наставни 
предмети има оценка доволен (2) и нема ниедна 
оценка недоволен (1). 

Општиот успех на учениците кои се упатуваат 
да го повторат одделението се оценува со оценка 
недоволен. 

Член 8 
Општиот успех на учениците што се упатуваат 

на продолжителна настава и на учениците што по-
лагаат испити се утврдува по завршувањето на про-
должителната настава, односно по полагањето на 
испитот. 

Член 9 
Утврдените полугодишни и годишни оценки се 

внесуваат во соодветната училишна документација 
и им се соопштуваат на учениците и нивните ро-
дители. 

Член 10 
Ако родителот односно старателот на ученикот 

поради тоа што не е задоволен со оценката по од-
делен наставен предмет што е внесена во ученич-
ката книшка односно свидетелството поднесе при-
говор на оценката се применуваат одредбите на 
член 77 од Законот за основното училиште. 

Член 11 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за оценување и на-
предување на учениците во основното училиште 
(„Службен весник на НРМ" број 16/60, 38/60 и 16/61). 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 07-40/2 
15 април 1969 година 

Скопје 

Го заменува републичкиот секретар за 
образование, наука и култура 
Републички секретар за труд, 

Вите Исијановски, с. р. 

124. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

законитоста на Одлуката за утврдување границите 
на мелиоративното подрачје „Пелагонија" во рео-
нот што го опфаќа општина Прилеп, донесена од 
Собранието на општина Прилеп на 15 декември 1965 
година, по одржаната јавна расправа на 9 април 
1969 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

1. Се одлага одлучувањето за законитоста на 
Одлуката за утврдување границите на мелиоратив-
ното подрачје „Пел агонија" во реонот што го опфа-
ќа општина Прилеп, донесена од Собранието на 
општина Прилеп на 15 декември 1965 година. 

2. На Собранието на општина Прилеп, во сми-
сла на член 23 од Законот за Уставниот суд на 
Македонија, му се дава можност во рок од 2 месеца 
да ја преиспита Одлуката и да ја усогласи со ре-
публичкиот Закон за води. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на општина При-
леп". 

4. По повод барањата на граѓани од повеќе села 
во општината Прилеп, Уставниот суд на Македонија 
поведе постапка за оценување законитоста на Од-
луката означена во точка 1 на ова решение. 

Уставниот суд на Македонија констатира дека 
со оваа одлука Собранието на општина Прилеп, во 
смислата на став 2 на член 30 од републичкиот За -
кон за води, ги утврдило границите на мелиоратиз-
ното подрачје и дека Водостопанското претпријатие 
„Пелагонија" во Битола, на основа член 88 од Ос-
новниот закон за водите, наплатува надоместок за 
одводнување од сите сопственици односно корисни-
ци на земјишта што се наоѓаат во така утврденото 
мелиоративно подрачје. 
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Меѓутоа, на основа наводите во претставките 
на граѓаните, како и наводите на учесниците во 
постапката изнесени на јавната расправа, Устав-
ниот суд на Македонија утврди дека всушност во 
границите на мелиоративното подрачје се опфатени 
три вида земјишта и тоа: 1) земјишта кои се наоѓаат 
под непосредно или посредно влијание на изгра-
дениот систем за одводнување кој позитивно деј-
ствува за подоброто искористување на земјиштето; 
2) земјишта за кои системот за одводнување, во вре-
мето кога тие биле опфатени во границите на ме-
лиоративното подрачје, сеуште не бил довршен pi 
3) земјишта кои се наоѓаат под влијание на изгра-
ден систем за одводнување но кој негативно се од-
разува на искористувањето на земјиштето во однос 
на времето пред неговата изградба. 

Оценувајќи ја законитоста на оваа одлука 
Уставниот суд на Македонија имаше предвид дека 
членот 30 на републичкиот Закон за води предви-
дува дека за „мелиоративно подрачје се смета зем-
јиштето што се наоѓа во подрачјето на влијанието 
на објектите и постројките за одводнување, како и 
земјиштето на кое функционирањето на објектите 
и постројките за одводнување посредно влијае на 
попогодно природно истечување на површинските 
или подземните води". 

Од оваа одредба на Законот, според мислењето 
на Уставниот суд, несомнено произлегува: а) дека во 
мелиоративното подрачје со одлука на општинското 
собрание можат да бидат опфатени само земјиштата 
кои се под непосредно или посредно влијание на 
веќе изграден систем на објекти и постројки за од-
воднување и б) дека непосредното или посредното 
влијание на објектите и постројките за одводнување 
треба да е позитивно, т.е. да обезбедува подобро 
искористување на земјоделското или друго земјиште. 

Според тоа, по мислењето на Уставниот суд, не 
се исполнети законските услови за опфаќање на 
едно земјиште во мелиоративното подрачје, а со тоа 
и за плаќање надоместок за одводнување, ако систе-
мот за одводнување не е завршен или сеуште не 
функционира или ако функционирањето на тој си-
стем, од разни причини, не придонесува за подобро-
то искористување на земјиштето. 

Бидејќи со Одлуката на Собранието на општина 
Прилеп, што е предмет на оценување, во мелиора-
тивното подрачје биле опфатени и земјишта за кои 
системот за одводнување, во времето кога биле ут-
врдени границите на мелиоративното подрачје, не 
бил довршен односно не започнал да функционира, 
како и земјишта на кои системот за одводнување 
не влијае позитивно на нивното подобро искористу-
вање, Уставниот суд на Македонија наоѓа дека таа 
одлука не е во согласност со републичкиот Закон 
за води. 

5. Уставниот суд на Македонија реши да го 
одложи одлучувањето и да му даде можност на Со-
бранието на општина Прилеп да ја преиспита и 
усогласи Одлуката со Законот со оглед на тоа дека 
Судот, на основа наводите на претставникот на Со-
бранието на општина Прилеп изнесени на јавната 
расправа, констатира дека и Собранието на општина 
Прилеп стои на мислење дека Одлуката делумно е 
незаконита и дека доколку му се даде можност ќе 
ја преиспита и усогласи со законот. 

У. бр. 86/68 
9 април 1969 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Пера Коробар, с. р. 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА -
СТРУГА 

Врз основа на член 162 ст. 1 од Законот за из-
бор на пратеници на Собранието на СоцијалисЈгичка 
Република Македонија, Општинската изборна ко-
мисија за избор на пратеници на Собранието на 
СРМ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ПОВТОРНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗ-
БОР НА ПРАТЕНИК ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВ-
СТВЕНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА СТРУГА П 

1. Се распишуваат повторни избори за избор на 
пратеник за Социјално здравствениот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
во изборната единица Струга П. 

2. Изборите за пратеник на Социјално здрав-
ствениот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија за изборната единица Стру-
га П, ќе се одржат на ден 27. VI. 1969 година во 
Собранието на општината Струга. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ", а пропи-
шаните рокови ќе течат од 15. V. 1969 година. 

Општинска изборна комисија — Струга 

Секретар, Претседател, 
Ристо Башуроски, о. р. Јордан Кочов, с. р. 

Член, 
Круме Миладинов, с. р. 

OiAaceu дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I 

Пред Општинскиот суд Скопје I се води постап-
ка по предлог на Б л а ж о Петров Митревски, од 
Скопје, ул. „Македонска" бр. 11, за огласување за 
неважна дипломата бр. 2515 од 31. VIII. 1950 година 
за завршено Индустриско средно-техничко училиш-
те — Отсек рударски, во Скопје на име Блажо Ми-
тревски, загубена во 1968 година. 

Се повикува секое лице што ја поседува или 
нешто знае за загубената диплома да му соопшти 
на судот во рок од 30 дена по објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ". Во противен 
случај по истекот на рокот, дипломата ќе се огласи 
за поништена. 

Од Општинскиот суд Скопје I, Р. бр. 123 од 23. 
IV. 1969 година. (31) 

Пред Општинскиот суд Скопје I се води постап-
ка по предлог на Изаир Асанов Дураку од село 
Рашче за огласување за загубено свидетелството за 
завршено четврто одделение основно училиште во 
1930/35 година во училиштето во село Рашче, Скоп-
ско, кое е загубено во 1941/42 год. 

Се повикува секое лице што го поседува или 
знае нешто за свидетелството да му соопшти на 
судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот 
во „Службен весник на СРМ". Во противен случај 
свидетелството ќе се огласи за поништено. 

Од Општинскиот суд Скопје I, Р. бр. 101 од ' 
24. IV. 1969 година. (33), 
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Општинскиот суд Скопје I, ги известува сите 
заинтересирани физички и правни лица дека во спо-
рот заведен по тужбата на Нестор Мирчевски од 
Скопје, против тужената Стојанова Јованка, со не-
позната адреса, за утврдување на договор, заведена 
при овој суд под П. бр. 1818/69, на тужената за 
привремен застапник и го одредува Примислав Мар-
ковиќ, адвокат од Скопје. Привремениот застапник 
ќе ги застапува интересите на тужената во постап-
ката се додека тужената или нејзиниот полномош-
ник не се јават пред судот, односно додека органот 
на старателството не го извести судот дека и пос-
тавил старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I, Скопје, П. бр. 
1818/69. (36) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

При Општинскиот суд во Битола, се води по-
стапка за расправување оставината на покојната Ка-
петановска Александра (Цапова) Спирова, родена 
1898 година, државјанин на СФРЈ, умрена на 1. П. 
1961 година во село Маловиште. 

Се покануваат наследниците на покојната Алек-
сандра, во рок од една година од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се ја-
ват на Општинскиот суд во Битола. Во спротивно 
оставината на покојната Александра ќе се расправи 
помеѓу наследниците кои се јавија на судот, и ќе се 
смета дека други наследници покојната не оставила. 

Од Општинскиот суд во Битола, О. бр. 186/68. 
(32) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окрупниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. XI. 1967 година, рег. бр. 20/60, книга I, е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Продавни-
цата број 1 во Прилеп на Трговското претпријатие 
„Скопски метал" од Скопје и гласи: Продавница 
број 1 во Прилеп на Трговското претпријатие „Те-
хнометал-Македонија" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 343/67. (87) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. I. 1969 година, рег. бр. 9/65, книга I, е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Продавницата 
број 16 во Битола, на булевар „Први мај" број 142, 
на Трговското претпријатие „Технометал-Македо-
нија" од Скопје, уште и со: промет со сите видози 
резервни делови за возила и машини, автогуми, аку-
мулатори, сите видови алати и други потреби 'за 
возила и машини. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 118 од 6. I. 1969 година на работничкиот 
совет на Трговското претпријатие „Технометал-
Македонија" од Скопје и решението бр. 08-33/263/8982 
од 23. ХП. 1968 година на Пазарната инспекција на 
Собранието на општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 12/69. (382) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 5/59, книга Ш, е запи-
шана под фирма: Продавница во Охрид, на ул. 
„Јане Сандански" бр. 32, на Рибарското стопанство 
„Охридска пастрмка" од Охрид. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на месо, су-

.вомесни и млечни производи. 
Раководител на продавницата е Лаброски Ла-

зар. 

Продавницата е основана од Рибарското сто-
панство „Охридска пастрмка" од Охрид, со одлука 
бр. 02-187/2 на работничкиот совет и решението бр. 
07-уп-873 од 19. VI. 1968 година, на Одделението за 
надзор и контрола на Собранието на општината 
Охрид. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 301/68. (1893) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 13/68, книга П, е за-
пишано под фирма: Претпријатие за а,еродромски 
услуги — Аеродром „Охрид" во изградба, со се-
диште во Охрид. Предмет на работењето на прет-
пријатието е: одржување, реконструкција и изград-
ба на воздухопловни пристаништа, прифаќање и 
опрема на воздухопловни патници, багаж и стока 
на воздухопловното пристаниште. 

Претпријатието е основано од Собранието на 
општината Охрид, со решението бр. 04-7156/2 од 17. 
VII. 1968 година. 

Претпријатието ќе го потпишува Митески Го-
це, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 342/68. (1894) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 4/57, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Ре-
публиканска" бб, на Дрвно-индустрискиот комби-
нат „Црни Бор" од Прилеп. Предмет на работењето' 
на продавницата е ' промет со режена граѓа, граде-
жен материјал, градежна столарија, намештај, же -
лезарија, отпадок и друго од регистрираната деј-
ност на комбинатот. 

Раководител на комбинатот е Конески Владо. 
Продавницата е основана од Дрвно-индустрис-

киот комбинат „Црни Бор" од Прилеп, со одлуката 
број 02-5971/1 од 15. V. 1968 година на работничкиот 
совет и уверенијата на санитарниот и пазарниот ин-
спектор на Собранието на општината Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и комбинатот „Црни Бор" — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 286/68. (1896) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 4/57, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница — отворено склади-
ште во Прилеп, на Дрвно-индустрискиот комбинат 
„Црни Бор" од Прилеп. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на режена граѓа, граде-
жен материјал, градежна столарија, отпадок и дру-
го од регистрираната дејност на комбинатот. 

Раководител на продавницата е Петрески Бо-
шко. 

Продавницата е основана од Дрвно-индустри-
скиот комбинат „Црни Бор" од Прилеп, со одлука 
бр. 02-5972/1 од 15. V. 1968 година на работничкиот 
совет и уверението на пазарната и санитарната ин-
спекција на Собранието на општината Прилеп. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 287/68. (1897) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 3/59, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница во село Дебреште, 
на Работната организација „Жито-Македонија" — 
прехранбен комбинат Скопје — Филијала во При-
леп. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на мелнички производи и замена на ис-
тите. 
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Раководител на продавницата е Ру јаноски 
Тренко. 

Продавницата е основана од „Жито Македо-
нија" — прехранбен комбинат — Филијала во При-
леп, со одлуката на работничкиот совет од 28. VII. 
1967 година и уверението за техничка опременост 
на Одделението за надзор и контрола на Собрание-
то на општината Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и филијалата во Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 302/68. (1899) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 1/68, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница број 6 во село Варош, 
Прилеп на Здружената земјоделска задруга „Н. X. 
Орде Чопела", од село Варош. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на прехран-
бени, колонијални и сувомесни производи, млеко и 
млечни производи, како и други мешани стоки. 

Раководител на продавницата е Јанески Ј а -
начко. 

Продавницата е основана од Здружената зем-
јоделска задруга „Н. X. Орде Чопела" од село Ва-
рош, со одлуката бр. 44/ЗС од 5. П. 1968 година на 
задружниот совет и уверенијата на пазарниот и са-
нитарниот инспектор на Собранието на општината 
Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 305/68. (1900) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. број 1/68, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница број 7 во село Ропо-
тово, на Здружената земјоделска задруга „Н. X. 
Орде Чопела" од село Варош. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на прехранбени, 
колонијални и други мешани стоки. 

Раководител на продавницата е Цветановски 
Миленков Сандре. 

Продавницата е основана од Здружената зем-
јоделска задруга „Н. X. Орде Чопела" од село Ва-
рош, со одлуката бр. 44/ЗС од 5. П. 1968 година на 
задружниот совет и уверенијата на пазарниот и са-
нитарниот инспектор на Собранието на општината 
Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 306/68. (1901) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, р,ег. бр. 16/68, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница на ул. „Херој Кар-
пош" број 3 во Прилеп, на Производното услужно 
и трговско претпријатие „Народен вез" од Прилеп. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на своите производи-влечки, детски чевли и 
други кожарски работи. 

Раководител на продавницата е Станковски 
Александар. 

Продавницата е основана од Производното ус-
лужно трговско претпријатие „Народен вез" од При-
леп, со длуката бр. 38 од 26. VII. 1968 година на 
работната заедница и уверението на пазарната и са-
нитарната инспекција на Собранието на општината 
Прилеп. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 348/68. (1902) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 16/68, книга I, е запи-

шана под фирма: Продавница број 1 во Прил,еп, 
на Производното услужно и трговско претприја-
тие „Народен вез" од Прилеп. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на влечки, дет-
ски чевли и дополнителна трговска стока од реги-
стрираната дејност на претпријатието. 

Раководител на Продавницата е Мартиновски 
Орде. 

Продавницата е основана од Производното ус-
лужно и трговско претпријатие „Народен вез" од 
Прилеп, со одлуката бр. 38 од 26. VII. 1968 година 
на работната заедница и уверенијата на надлежна-
та инспекција на Собранието на општината При-
леп. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 349/68. (1903) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 27/68, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Сот-
ка Георгиев" бр. 79, на Трговската и производна ор-
ганизација на големо и мало „Квалитет" — Скопје. 
Предмет на работењето на продавницата е: промет 
со текстил и текстилни производи, галантерија, ку-
са стока, трикотажа, како и други стоки од лен, 
јута и волна произведени од претпријатието „Ква-
литет" од Скопје. 

Раководител на продавницата е Ивановски 
Трајче. 

Продавницата е основана од Трговската и про-
изводна организација на големо и мало „Квалитет" 
од Скопје, со одлуката бр. 226 од 24. VI. 1968 годи-
на на работничкиот совет и уверението на санитар-
ниот и пазарниот инспектор на Собранието на оп-
штината Прилеп. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 307/68. (1904) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 6/55, книга Ш, е запи-
шано под фирма: Продавница во село Присовјани, 
на Земјоделската задруга „Напредок" од село Ло-
жани. Предмет на работ,ењето на продавницата е: 
продажба на мало на производи од прехранбената 
индустрија (освен сувомесни производи), прехран-
бени артикли и предмети за домашни потреби, инду-
стриска стока, текстил во помал обем, петрол и др. 

Раководител на продавницата е Симоновски 
Боге. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Напредок" од с. Ложани, со одлуката бр. 
815/2 од 17. V. 1968 година на задружниот совет и 
решението бр. 08-3979/75 од 28. VI. 1968 година на 
Одделението за инспекциски служби на Собрание-
то на општината Струга. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 344/68. (1907) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. VII. 1968 година, рег. бр. 10/68, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница во Струга, на Земјо-
делската задруга „Житоше" — трговија на големо 
и мало од село Мршевци, Скопско. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на мало на 
производите од прехранбената индустрија (освен су-
вомесни производи), прехранбени артикли и пред-
мети за домашни потреби. 

Раководител на продавницата е Ариф Ш, Во-
лино. 
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Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Житоше" — трговија на големо и мало село 
Мршевци, Скопско, а согласно со решението бр. 
08-3358/73 од 20. VI. 1968 година на Собранието на 
општината Струга. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 283/68. (1908) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 14/68, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница во село Вевчани, 
Струга на Трговското угостителско претпријатие на 
големои мало „Снежана" од Горч,е Петров — Ско-
пје. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на мало на прехранбени артикли и пред-
мети за домашни потреби, деликатесни производи 
(освен сувомесни и млечни производи), алкохолни 
и безалкохолни пијалоци, мешата индустриска сто-
ка, житарици и мелнички производи и сточна 
храна. 

Раководител на продавницата е Велковски 
Горѓи. 

Продавницата е основанаод Трговското угости-
телско претпријатие „Снежана" од Горче Петров, 
со одлуката бр. 03-320 од 3. VI. 1968 година на ра-
ботничкиот совет и решението бр. 08-3749/83 од 18. 
VII. 1968 година на Одделението за инспекциски 
работи на Собранието на општината Струга. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 345/68. (1909) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 9/68, книга П, е запи-
шано под фирма: Експрес бифе во Струга, на Прет-
пријатието за обработка и трговија на алкохолни 
пијалоци „Грозд" од Струмица. Предмет на рабо-
тењето на бифето е обавување на угостителска деј-
ност, точење на алкохолни и безалкохолни пијало-
ци, како и продажба на истите, на мало. 

Раководител на бифето е Белчевски Димитру. 
Продавницата е основана од Претпријатието 

„Грозд" од Струмица, со одлуката бр. 02-2733/1 од 
15. VI. 1968 година на работничкиот совет и реше-
нието бр. 08-2760/3 од 18. V. 1968 година на Одде-
лението за инспекциски служби на Собранието^ на 
општината Струга. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 270/68. (1910) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува, 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. VII. 1968 година, рег. бр.21/68, книга Ш, е запи-
шана под фирма: Продавница број 13 во село Окти-
си, на Земјоделската задруга „Светлост" од с. Вев-
чани. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на мало на сите видови прехранбени про-
изводи и сите видови на производи врз база на ше-
ќер, сите видови на текстилни, индустриски и га-
лартериски производи, месни конзервирани произ-
води (освен сувомесни и млечни производи), сите 
видови овошја и зеленчук и сите видови алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци. 

Раководител на продавницата е Цаноски Нафче. 
Продавницата е основана од Земјоделската за-

друга „Светлост" од село Вевчани, со одлуката бр. 
235 од 12. VI. 1968 година на задружниот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 339/68. (1911) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 10/66, книга I, е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Сервис-про-
давницата во Битола, на РИЗ електроника-телеко-
муникација-аутомација — Загреб и гласи: Здруже-
но предузеќе „Искра" — РИЗ — Загреб — Индус-
триска продавница и сервис — Битола. 

Се менува и дејноста на продавницата и сер-
висот — Битола и ќе гласи: 

а) продажба на сопствени и други производи од 
гранката електро-индустрија; 

б) поправка на сопствени и други производи од 
гранката електро-индустрија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 352/68. (1912) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 13/65, книга I, е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Продавни-
цата бр. 5 во Битола, на Работната организација 
„Јавор" од Скопје и гласи: Работна единица број 11 
во Битола на Работната организација „29 ноември" 
од Скопје. 

Раководител на продавницата — работната еди-
ница бр. 11 во Битола е Павле Јанкуловски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 310/68. (1913) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 3/64, книга П, е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Послов-
ницата во Охрид на Југословенско-туристичкото и 
автобуско претпријатие „Путник" од Белград, уште 
и со: продажба на печат и списанија и промет со 
училишен прибор, на мало. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 12379 од 23. V. 1968 година на работничкиот со-
вет на Претпријатието „Путник" од Белград. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 364/68. (1915) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 30/66, книга I, е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Продавница-
та број 27 во Прилеп, на Работната организација 
„Јавор" од Скопје и гласи: Работна единица број 10 
во Прилеп, на Работната организација „29 ноември" 
од Скопје. 

Раководител на работната единица бр. 10 во 
Прилеп е Талевски Дончо. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 319/68. (1916) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 5/59, книга П, е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата број 14 во Прилеп на Претпријатието за про-
изводство на готова облека и шивачки услуги „Со-
лидност" од Прилеп, уште со: продажба на текстил, 
текстилни производи, галантериска и базарска 
стока. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 354/68. (1917) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 5/59, книга П, е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата број 5 во Прилеп на Претпријатието за 'про-
изводство на готова облека и шивачки услуги „Со-
лидност" од Прилеп, уште со: продажба на текстил, 
текстилни производи, галантериска и базарска 
стока. 
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Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 355/68. (1918) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 5/59, книга П, е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата број 4 во Прилеп, на Претпријатието за 
производство на готова облека и шивачки услуги 
„Солидност" од Прилеп, уште со: продажба на тек-
стил, текстилни производи, галантериска и базар-
ска стока. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 356/68. (1919) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 5/59, книга П, е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата број 2 во Прилеп, на Претпријатието за 
производство на готова облека и шивачки услуги 
„Солидност" од Прилеп, уште со: продажба на тек-
стил, текстилни производи, галантериска и базар-
ска стока. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 357/68. (1920) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 5/59, книга П, е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата број 17 во Прилеп, на Претпријатието за 
производство на готова облека и шивачки улсуги 
„Солидност" од Прилеп, уште со: продажба на тек-
стил, текстилни производи, галантериска и базар-
ска стока. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 359/68. (1922) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. Vn. 1968 година, рег. бр. 7/66, книга П, е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Продавни-
цата број 10 во Битола на Работната организација 
„Јавор" од Скопје и гласи: Работна единица број 
12 во Струга на Работната организација „29 ноем-
ври" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 320/68. (1923) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
^ка во регистарот на стопанските организации, на 

23. VII. 1968 година, рег. бр. 13/63, книга I, е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Горѓи Петар Георгиевски, досега-
шен директор на Претпријатието за транспорт од 
Битола. За директор е назначен Б а б а ч е в с к и П. 
Наум. 

Се овластува Бакрачевски Петар Наум, дирек-
тор, покрај досегашните потписници Христовски 
Димитар и Наумова Ружа, да го потпишува прет-
пријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 340/68. (1924) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
ека во регистарот на стопанските организации, на 

9. VII. 1968 година, рег. бр. 199/55, книга I, е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 

потпишување на Ивановски Јаким, досегашен ди-
ректор на Индустријата за кожи „Борис Кидрич" 
од Битола. За в. д. директор е назначен Цалевски 
Александар. 

Се овластува Цалевски Александар, в. д. ди-
ректор, покрај досегашните потписници Нечев Бла-
гој, раководител на комерцијалниот сектор, и Се-
куловски Тасе, раководител на општокадровскиот 
сектор, да ја потпишува Индустријата за кожи „Бо-
рис Кидрич" од Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 323/68. (1925) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
нека во регистарот на стопанските организации, на 
10. VII. 1968 година рег. бр. 15/61, книга П, е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Перо Маленков, досегашен дирек-
тор на Заедничкото одморалиште „Андон Дуков" 
од Охрид. 

Се овластува Илија Кантар д ј и, директор, да го 
потпишува одморалиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 324/68. (1926) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VII. 1968 година, рег. бр. 5/59, книга П, е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата број 1 во Прилеп, на Претпријатието за 
производство на готова облека и шивачки услуги 
,.Солидност" од Прилеп, уште со: продажба на тек-
стил, текстилни производи, галантериска и базар-
ска стока. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 358/68. (1921) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дена во регистарот на стопанските организации, на 
29. VIH. 1968 година, рег. бр. 1/06, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница број 2 во Битола, 
на ул. „Петар П. Његош" бр. 132, на Претприја-
тието за дрводелски производи и услуги „Победа" 
— Прилеп. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на намештај и секаков вид на дрвна 
галантерија. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
дрводелски производи и услуги „Победа" од При-
леп, со одлука од работничкиот совет бр. 143/1 од 
18. VI. 1968 година и решението бр. 08-6319/1-33/200 
од 14. VIII. 1968 година на Пазарната инспекција на 
Собранието на општината Битола. 

Продавницата ќе ја потпишува Ристески Јан-
дре, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 413/68. (1931) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
^ека во регистарот на стопанските организации, на 
26. VIII. 1968 година, рег. бр. 36/68, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница „Шевро" број 5 во 
Битола, ул. „Скопска" бр. 22 и 24, на Трговското 
претпријатие за промет со кожи и гума „Шевро" 
од Ниш. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на стока на мало и тоа: кожа и при-
бор за обувки, сите производи од пластични маси, 
гумено-техничка стока, гумени чевли, пнеуматика и 
останатите гумени производи. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Шевро" од Ниш, со одлуката на работ-
ничкиот совет од 24. Vn . 1968 година и решението 
бр. 08-33/178 од 15. VII. 1968 година на Пазарната 
инспекција на Собранието на општината Битола. 

Продавницата ќе ја потпишува Илија Рапев, 
раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 353/68. (1932) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
т ека во регистарот на стопанските организации, на 
26. VIII. 1968 година, рег. бр. 35/68, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница број 8 во Битола, ул. 
„Маршал Тито" бр. 54, на Претпријатието за умет-
ничка изработка на накити од племенити метали 
„Рубен" од Скопје. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на сите видови накити од 
злато и други племенити метали и неметали, су-
венири, часовници и др. предмети од својата 
бранша. 

Раководител на продавницата е Акимовски Ни-
кола. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Рубин" од Скопје, со одлуката бр. 0201/38 од 15. 
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VII. 1968 година на работничкиот совет и реше-
нието бр. 08-6397/199 од 22. VIII. 1968 година на Па-
зарната инспекција на Собранието на општината 
Битола. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 405/68. (1933) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
ттека во регистарот на стопанските организации, на 
29. VIII. 1968 година, рег. бр. 4/57, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во село Биљаник, на 
Земјоделската задруга „Златен клас" од село Но-
ваци. Предмет на работењето на продавницата е 
продавање на сите видови колонијални производи 
и друга трговска дејност во рамките на регистри-
раната дејност на задругата, како и брашно во 
вреќи. 

Раководител на продавницата е Аце Милошев. 
Продавницата е основана од Земјоделската за-

друга „Златен клас" с. Новаци, со одлуката бр. 
04-510 од 21. VIII. 1968 година на задружниот со-
вет и согласноста на санитарниот инспектор на Со-
бранието на општината Битола од 17. ХП. 1965 г. 
односно 25. VII. 1968 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 406/68. (1934) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. VIII. 1968 година, рег. бр. 12/68, книга П, е запи-
шано под фирма: Одморалиште во комплексот „Ан-
дон Дуков" од Охрид, на Универзалната трговија на 
големо и мало „Меркур-импорт" од Скопје. Пред-
мет на работењето на одморалиштето е: укажување 
угостителски услуги (хотелски и ресторантски по 
принцип на самопослужување) на работниците од 
„Меркур-импорт" — универзална трговија на го-
лемо и мало од Скопје, како и на други лица што 
не се членови на „Меркур-импорт" — Скопје до 
колку постојат слободни капацитети, согласно член 
26 а во врска со член 24 од Основниот закон за 
угостителска дејност („Службен лист на СФРЈ" бр. 
8/65). 

Одморалиштето е основано од Универзалната 
трговија на големо и мало „Меркур-импорт" од 
Скопје, со одлука од работничкиот совет од 8. V. 
1968 година и решението бр. Уп.-07-884/1 од 18. VI. 
1368 г. на Одделението за надзор и контрола на 
Собранието на општината Охрид. 

Одморалиштето ќе го потпишува Коцарев Сте-
фан, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 309/68. (1941) 

Филиповски" бр. 1, на Погон „Банат" од Скопје, на 
ЗИК „Скопско Поле", село Петровец. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на браш-
но и други мелнички производи. 

Раководител на продавницата е Шошевски 
Волче. 

Продавницата е основана од З И К „Скопско По-
ле" — Погон „Банат" од Скопје, со одлуката бр. 
1074 од 5. IV. 1967 година на работничкиот совет и 
уверенијата на пазарната и санитарната инспекција 
на Собранието на општината Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и Погонот „Ба,нат" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 331/68. (1942) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. VIII. 1968 година, рег. бр. 30/68, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Дал-
м а т и н к а " бр. 45, на Хемиската индустрија „Проле-
тер" од Скопје. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на бои, лакови и други боја-
џиски стоки. 

Продавницата е основана од Хемиската индус-
трија „Пролетер" од Скопје, со одлуката бр. 4594 
од 5. IV. 1968 година на работничкиот совет и ре-
шението бр. 08-33/129 од 22. V. 1968 година на па-
зарната инспекција на Собранието на општината 
Битола. 

Продавницата ќе ја потпишува Благој Костов-
ски, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 373/68. (1935) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. VIII. 1968 година, рег. бр. 14/55, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница број 6 во Прилеп, ул. 
„Републиканска" бр. 24, на Трговското претприја-
тие „Јасен" од Прилеп. Предмет на работењето на 
продавницата е промет со разна железна стока, 
електро-технички материјали, санитарни и други 
инсталациони материјали. 

Раководител на продавницата е Јовановски Ти-
хомир. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Јасен" од Прилеп, со одлуката бр. 1204 
од 6. VII. 1968 година на работничкиот совет и уве-
ренијата на пазарната и санитарната инспекција 
на Собранието на општината Прилеп. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 334/68. (1944) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. Vin. 1968 година, рег. бр. 34/68, книга I, е запи-
шано под фирма: Б и ф е во Прилеп, ул. „Борка Та-
лески" бб, на фудбалскиот клуб „Победа" од При-
леп. Предмет на работењето на бифето е точење 
на алкохолни и безалкохолни пијалоци со скара. 

Раководител на бифето е Петрески Благоја. 
Бифето е основано од Фудбалскиот клуб „По-

беда" од Прилеп, со одлуката бр. 03-319 од 5. VIII. 
1968 година од управниот одбор и уверенијата од 
пазарниот и санитарниот инспектор на Собранието 
на општината Прилеп. 

Бифето ќе го потпишува истото лице што го 
потпишува и фудбалскиот клуб „Победа" од При-
леп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 389/68. (1946) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VIII. 1968 година, рег. бр. 1/57, книга Ш, е запи-
шан под фирма: Погон за градежна дејност во 
Струга на Производното услужно занаетчиско прет-
пријатие „Единство" од Струга. Предмет на рабо-
тењето на погонот е обавување на градежно-зана-
етчиска дејност. 

Раководител на погонот е Станисављевиќ Ни-
кола. 

Погонот е основан од Претпријатието „Един-
ство" од Струга, со одлуката бр. 02-728/1 од 17. VIII. 
1968 година на работничкиот совет и решението бр. 
08-241/1 од 29. Vin. 1968 година на Одделението за 
инспекциски работи на Собранието на општината 
Струга. 

Погонот ќе го потпишува истото лице што го 
потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 414/68. (1948) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. VIII. 1968 година, рег. бр. 26/68, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Лазо 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. VIII. 1968 година, рег. бр. 22/61, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница во Струга, ул. „Мар-
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шал Тито" на Земјоделско-прехранбениот комбинат 
„Струшко Поле" од Струга. Предмет на работење-
то на продавницата е продажба на мало на сите 
видови земјоделски производи, прехранбени артик-
ли и предмети за домашни потреби, средства за 
перење и чистење и козметички производи, свежо 
овошје и зеленчук. 

Раководител на продавницата е Паноски Ван-
гел. 

Продавницата е основана од Земјоделско-пре-
хранбениот комбинат „Струшко Поле" од Струга, 
со одлуката бр. 02-2611 од 1. IX. 1967 година на 
работничкиот совет и решението бр. 08-4433/82 од 
15. VII. 1968 година на Собранието на општината 
Струга. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 338/68. (1951) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. VIII. 1968 година, рег. бр. 17/68, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница во Струга, ул. „ЈНА" 
бр. 29, на Универзалното претпријатие „Солидар-
ност" од Скопје. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на мало на железарија и ме-
тална стока, велосипеди, машини за шиење и при-
бор, електрични уреди за домаќинството и санитар-
но-инсталациони материјали. 

Раководител на продавницата е Џункар Сулеј-
ма Махмуд. 

Продавницата е основана од Универзалното 
претпријатие ,.Солидарност" од Скопје, со одлука-
та бр. 945 од 28. VI. 1968 година на работничкиот со-
вет и решението бр. 08-169/94 од 10. VTLL 1968 го-
дина на Одделението на инспекциски служби на 
Собранието на општината Струга. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 376/68. (1954) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. VIII. 1968 година, рег. бр. 18/68, книга П, е за-
пишана пол фирма: Продавница во Струга, ул. 
„ЈНА" бр. 19, на Унивепзалното претпријатие „Со-
лидарност" од Скопје. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на мало на детска кон-
фекција и реслови. 

Раководител на продавницата е Доко Нашиве. 
Продавницата е основана од Универзалното 

претпријатие „Солидарност" од Скопје, со одлука-
та бр. 945 од 28. VI. 1968 година на работничкиот 

совет и решението бр. 08-51/93 од 8. VIII. 1968 го-
дина на Одделението за инспекциски работи на Со-
бранието на општината Струга. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 377/68. (1955) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. VIII. 1968 година, рег ,бр. 6/66, книга I, е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Издво-
еното работно место — Меџитлија, на Југословен-
ското туристичко и автобуско претпријатие „Пут-
ник" од Белград, уште со продавање на печат и 
списанија и промет со училишен прибор, на мало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 367/68. (1958) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
1. VIII. 1Ѕ68 година, рег. бр. 15/68, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница во Струга, ул. „Цве-
тан Димов" бр. 9, на Трговското угостителско прет-
пријатие на големо и мало „Снежана" од Горче 
Петров. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на мало на прехранбени артикли и пред-
мети за домашни потреби, деликатесни производи, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, мешани ин-
дустриски стоки, житарици и мелнички прера-
ботки. 

Раководител на продавницата е Трајковски 
Спиро. 

Продавницата е основана од Трговското уго-
стителско претпријатие „Снежана" од Горче Пе-
тров, со одлуката бр. 03-317 од 13. Ш. 1968 година 
на работничкиот совет и решението бр. 08-3891/91 
од 1. VIII. 1968 година на Одделението за инспек-
циски служби на Собранието на општината Струга. 

Продавницата ќе тд потпишува истото лице што 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 360/68. (1952) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. VIII. 1968 година, рег. бр. 10/64, книга I, е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Послов-
ницата во Битола, на Југословенското туристичко 
и автобуско претпријатие „Путник" од Белград, 
уште со: продавање на печат и списанија и промет 
со училишен прибор, на мало. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 368/68. (1959) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. VIII. 1968 година, рег. бр. 23/66, книга I, е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата за намештај „Треска" број 3 во Битола на 
Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" од 
Скопје, уште со: продажба на мало на производите 
на кооперантите, како и продажба на електрични 
апарати за домаќинството, килими, теписи, платно 
за декор на станот, музички апарати, постелнина, 
машини за шиење, детски колички и сл. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 17395 од 5. VII. 1968 година на работничкиот со-
вет на Претпријатието за дрвна индустрија „Тре^ 
ска" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 391/68. (1961) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. VIII. 1968 година, рег. бр. 7/57, книга I, е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата за намештај „Тр,еска" во Битола, на Прет-
пријатието за дрвна индустрија „Треска" од Ско-
пје, уште со: продажба на мало на производите на 
кооперантите, како и продажба на електрични апа-
рати за домаќинството, килими, теписи, платно за 
декор на станот, музички апарати, постелнина, ма-
шини за шиење, детски колички и сл. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 17395 од 5. VII. 1968 година на работничкиот со-
вет на Претпријатието за дрвна индустрија „Тре-
ска" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 392/68. (1962) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. VIII. 1968 година, рег. бр. 22/66, книга I, е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата за намештај „Треска" број 4 во Битола, 
на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" 
од Скопје, уште со: продажба на мало, на произ-
водите на кооперантите, како и продажба на елек-
трични апарати за домаќинството, килими, теписи, 
платно за декор на станот, музички апарати, посте-
лнина, машини за шиење, детски колички и сл. 
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Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 17395 од 5. VII. 1968 година на работничкиот со-
вет на Претпријатието за дрвна индустрија „Тре-
ска" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 395/68. (1963) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. VIII. 1968 година, рег. бр. 21/66, книга I, е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата за намештај „Треска" број 2 во Битола на 
Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" уште 
со: продажба, на мало, на производите на коопе-
рантите, како и продажба на електрични апарати 
за домаќинството, килими, теписи, платно за де-
кор на станот, музички апарати, постелнина, ма-
шини за шиење, детски колички и сл. 

Оваа промена е изврш,ена врз основа одлуката 
бр. 17395 од 5. VII. 1968 година на работничкиот со-
вет на Претпријатието за дрвна индустрија „Тре-
ска" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 396/68. (1964) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. VI. 1968 година, рег. бр. 8/55, книга П, е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Трговското 
претпријатие на големо и мало „Текстил" од При-
леп и гласи: Трговско и посредничко претпријатие, 
на големо и мало, со секакви трговски стоки „Моно-
верзал" од Прилеп, со Стоковна куќа „Моноверзал" 
— Прилеп. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
на работничкиот совет на Трговското претпријатие 
„Текстил" од Прилеп од 20. V. 1968 година и уве-
рението бр. 07-63/273 од 24. VI. 1968 година на па-
зарната инспекција на Собранието на општината 
Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 299/68. (1967) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. VIII. 1968 година, рег. бр. 1/58, книга П, е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата во Прилеп, на Претпријатието за дрвна 
индустрија „Треска" од Скопје, уште со: врши 
продажба на мало, на производите на кооперан-
тите, како и продажба на електрични апарати за 
домаќинството, килими, теписи, платно за декор на 
станот, музички апарати, постелнина, машини за 
шиење, детски колички и сл. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 17395 од 5. VII. 1968 година на работничкиот со-
вет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" 
од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 394/68. (1968) 

пишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата за намештај „Треска" број 1 во Ресен, 
на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" 
од Скопје, уште со: продажба на мало, на произ-
водите на кооперантите, како и продажба на елек-
трични апарати за домаќинството, килими, теписи, 
платно за декор на станот, музички апарати, пос-
телнина, машини за шиење, детски колички и др. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 17395 од 5. VII. 1968 година на работничкиот со-
вет на Претпријатието за дрвна индустрија „Трес-
ка" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 397/68. (1971) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. VIII. 1968 година, рег. бр. 104/55, книга Ш, е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Индус-
тријата за чадори „Зора" од Охрид и гласи: Индус-
трија за чадори и конфекција „Зора" од Охрид. 

Се менува дејноста на Индустријата за чадори 
и конфекција „Зора" од Охрид и гласи: производ-
ство на сите видови чадори — машки, женски, дет-
ски, чадори за сонце, делови за чадори и изработ-
ка на секаков вид конфекција. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 01-761 од 6. Ш. 1968 г. на работничкиот совет на 
Индустријата за чадори „Зора" од Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 399/68. (1965) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. VIII. 1968 година, рег. бр. 11/66, книга И, е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата за намештај „Треска" во Струга, на 
Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" од 
Скопје, уште со: продажба на мало, на производи-
те на кооперантите, како и продажба на елек-
трични апарати за домаќинството, ќилими, теписи, 
платно за декор на станот, музички апарати, пос-
телнина, машини за шиење, детски колички и сл. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 17395 од 5. VII. 1968 година на работничкиот 
совет на Претпријатието за дрвна индустрија 
„Треска" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 393/68. (1973) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. VIII. 1968 година, рег. бр. 54/55, книга Ш, е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Дрв-
ниот комбинат „Караорман" од Струга, уште со 
обавување на трговска дејност на големо и мало, 
со сите градежни материјали. 

Оваа промена е извршена врз основа одлука-
та бр. 02-763/3 од 28. VI. 1968 година на работнич-
киот совет на Дрвниот комбинат „Караорман" од 
Струга и решението бр. 08-5096/98 од 21. VIII. 1968 
година на Одделението за инспекциски служби на 
Собранието на општината Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 316/68. (1974) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. VIII. 1968 година, рег. бр. 7/61, книга I, е запи-
шано следното: Се симнува присилната управа на 
Претпријатието за откуп на кожи и волна „Црна 
Река" од Битола. 

За директор на претпријатието се именува 
Стојан Јовевски. 

Се овластуваат Стојан Јовевски, директор, и 
Томе Новевски, ш е ф на сметководството, да го 
потпишуваат Претпријатието „Црна Река" - Би-
тола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 330/68. (1975) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. VIII. 1968 година, рег. бр. 5/57, книга IV, е за-

Окружкиот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. VIII. 1968 година, рег. бр. 24/65, книга I, е запи-
шано сл,едното: Комерцијалната банка и штедил-
ница во Прилеп, престана со својата работа и се 
брише од регистарот на стопанските организации, 
кон го води овој суд, поради присоединување кон 
Комерцијално-инвестиционата банка во Скопје. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
од 7. VI. 1968 година на Собранието на Комерци-
јалната банка и штедилница во Прилеп и одлу-
ката од 28. VI. 1968 година на Извршниот одбор 
на Комерцијално-инвестиционата банка во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 410/68. (1978) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. VIII. 1968 година, рег. бр. 11/63, книга II, е за-
пишано следното: Погонот во Струга на Тутуно-
виот комбинат „Благој Деспотовски — Шовељ" од 
Скопје престана со својата работа и се брише од 
регистарот на стопанските организации, кој го во-
ди овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 03-417/125 од 6. II. 1968 година на работничкиот 
совет на Тутуновиот комбинат „Благој Деспотов-
ски — Шовељ" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 337/68. (1980) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Штедна книшка издадена од Комунална банка 
— Прилеп на име Пара Кондоска, ул. „Републи-
канска" бр. 3, Прилеп. (3763) 

Возачка дозвола бр. 2447, издадена од СВР — 
Куманово на име Стојанчо Милошевски, с. Ст. Б а -
ра, Куманово. (3764) 

Воена книшка на име Иван Г. Коцев, с. Про-
сениково, Струмица. (3777) 

Пасош на име Лутвија Вренези, с. Велешта, 
Струга. (3787) 

Пасош издаден од Прилеп на име Адуш Ше-
рифоски, ул. „Тризла" бр. 77, Прилеп. (3797) 

Воена исправа на име Видан Т. Неделковски, 
с. Добровени, Битола. (3803) 

Пасош издаден од СВР — Тетово на име Ахме-
ди Ремзи, ул. „Карпуш" бр. 21, Тетово. (3809) 

Потврда каса прими бр. 642 од 19. П. 1969 го-
дина на сума од 8.091,00 за возило „Застава 750", 
издадена од „Аутомакедонија" — Скопје на име Фи-
љо Чолаковски, ул. „803" бр. 4, Скопје. (3812) 

Свидетелство за завршен П клас, издадено од 
Гимназијата „Г. Делчев" Куманово на име Томи-
слав Лазаревски, ул. „Ж. Чоло" бр. 23, Куманово. 

Свидетелства за I и П клас, издадени од Гим-
назијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Сне-
жана Јакимовска, ул. „Војо Карастојанов" бр. 12, 
Куманово. (3917) 

Лична карта рег. бр. 3886, серија бр. ДА059886 
издадена од ОВР — Виница на име Борис Стојмир 
Ангелов, ул -,,Илинденска" бр. 37, Виница. (3715) 

Воена книшка издадена од ВП 5933/7 на име 
Мице Талевски, ул. „Д. X. Димов" бр. 7, Битола. 

Пасош на име Лутвија Вренези, а Велешта, 
Струга. (3722) 

Воена книшка на име Рамадан Ферата Адиљи, 
с. Бродец, Тетово. (3726) 

Воена книшка издадена од Отсекот за народна 
одбрана при Општината Берово на име Горги Пет-
ков Алаџозовски, с. Русиново, Берово. (3727) 

Воена книшка издадена од ВП 5102/9в — Кар-
ловац на име Томислав Трпески, с. Лешница, Гос-
тивар. (3755) 

Воена книшка на име Димитар С. Јанков, ул. 
„Никола Карев" бр. 7, Струмица. (3759) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Ресен на име Димитар Илиевски, с. Претор, Рес(ен. 

Лична карта бр. 16770 на име Руфат Руфати, 
ул. „Битолска" бр. 32, Тетово. (3327) 

Пасош на име Нефаиљ Баки, ул. „Кумановска" 
бр. 63, Тетово. (3328) 

Воена книшка на име Сељам Изаира Асани, ул. 
,,Струшка" бр. 14, Тетово. (3355) 

Воена книшка на име Перо Гулески, ул. „Н. 
Тесла" бр. 125, Битола.. (3359) 

Лична карта издадена од СВР — Битола на име 
Елиза Петкова, ул. „2" бр. 13, Битола. (3361) 

Воена книшка на име Тасе Николоски, ул. „Тр. 
Сандански" бр. 5, Прилеп. (3368) 

Воена книшка издадена од ВП 2832 — Делнице 
на име Ештреф Точи, ул. „Н. Тесла" бр. 5, Гости-
вар. (3371) 

Воена дозвола на име Саит Саити, ул. „Проле-
т.ерска" бр. 18, Тетово. (3390) 

Воена книшка издадена од ВП 5770/23 — Петри-
н о на име Живко Д. Тасев, с. Ерџелија, Св. Нико-
ле. (3393) 

Воена книшка на име Добривоје Андре Ак-
соски, ул. „Штипска" бр. 79, Тетово. (3400) 

ПаОош бр. 080513, издаден од СВР — Битола на 
име Никола Андон Котевски, ул. „И. Р. Лола" бр. 
43, Битола. (3526) 

Воена книшка на име Аслан Џ. Љатифи, с. Гор. 
Палчиште, Тетово. (3662) 

Воена книшка на име Александар Г. Георгиев, с. 
Баница, Струмица. (3686) 

Лична карта бр. 4406, на име Горѓи Стојанов, 
ул. „Ј. Сандански" бр. 65, Битола. (3676) 

Во,ена книшка издадена од КВО — Ваљево на 
име Тоде Денковски, с ,Буковљане, Куманово. (3702) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Благоја Мановски, ул. „Народна Револуција" бр. 
103, Куманово. (3703) 

Пасош бр. 612002, издаден од ОВР — Дебар на 
име Тефик Ш. Кадриовски, ул. „Гоце Делчев" бр. 
33, Дебар. (3041) 

Воена книшка издадена од ВП — Загреб на 
име Крсто Н. Петроски, ул. „Б. Кочоски" бр. 45, 
Тетово. (3053) 

Лична карта рег. бр. 2829, серија бр. ДА058829 
издадена од ОВР — Виница на име Спиридон Јо-
ван Арсов, с. Пекљани, Виница. (3066) 

Воена книшка на име Станислав Гарапов, 
Р. Г. Г. У., Пробиштип. (3075) 

Воена книшка на име Александар Илиев Здра-
вев, ул. „Сутјеска" бр. 34, Штип. (3076) 

Воена книшка издадена од ВП Фоча Б и X на 
име Шаќир Нашита Салиоски, с. Стрелци, Ки-
чево. (3137) 

Воена книшка издадена од воениот отсек — 
Гостивар на име Исен Р. Усеини, с. Ѓурѓевиште, 
Гостивар. (3175) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Гостивар на име Сали Усеини, с. Ѓурѓевиште, Гос-
тивар. (3176) 

Воена книшка издадена од ВП 5203 — Београд 
на име Миливоје Трајковски, ул. „Никола Карев" 
бр. 23, Куманово. (3269) 

Воена книшка издадена од ВП — Јадран — 
Сплит на име Милан Драгутиновиќ, с. Крстор, Би-
тола. (3309) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вера Кузманова, Скопје. (755) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борче Мицковски, Скопје. (756) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран Паневски, Скопје. (757) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирослав Атанасовски, Скопје. (758) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јанко Јанков, Скопје. (759) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Роза Личкова, Скопје. (760) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вера Невчева, Скопје. (761) 

Воена книшка издадена од ВП — 8496 — Бео-
град на име Бајрам Далиповиќ, Скопје. (762) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Неџат Максути, Скопје. (763) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петко Трајковски, Скопје. (764) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Охрид на име Нада Тасева, Скопје. (765) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шахиде Клокочи, Скопје. (766) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кичево на име Душко Бојаџиевски, Скопје. (767) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ајша Енверова, Скопје. (768) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Андонов, Скопје. (769) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од КЗСО — Битола на име Вера Шамбева, с. Дол. 
Српци, Битола. (770) 

Здравствена легитимација на име Џевад X. Ју -
сиќ, ул. „Пчеснова" бр. 10, Битола. (771) 

Здравствена легитимација на име Васил Скен-
деровски, ул. „29" бр. 42, Битола. (772) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Даница Филева, ул. „Прилепска" 
бр. 64/4, Битола. (773) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Џаф,ер Шериф, ул. „Козјак" бр. 2, 
Битола. (774) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Станко Ставревски, с. 
Поешево, Битола. (775) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Цена Марковска, ул. „Ст. Наумов" 
бр. 121, Битола. (776) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Гаврил Димески, с. Зрзе, Прилеп. 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Дебар на име Туфик Марке, с. Бомово, 
Дебар. (778) 

Здравствена легитимација на име Вера К. Стан-
чева, ул. „Страшо Пинџур" бр. 3, Т/ Велес. (779) 

Здравствена легитимација на име Зубенце Иб-
раимовиќ, с. Гор. Оризари, Т. Велес. (780) 

Здравствена легитимација на име Саниј,е Иб-
раимовиќ, с. Гор. Оризари, Т. Велес. (781) 

Здравствена легитимација на име Снежана Ри-
стовска, ул. „Б. Миладинови" Тетово. (782) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Анифе Исљами, с. Пирок, Тетово. (783) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Васил Миџоски, с. Ж . Река, Го-
стивар. (784) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Гостивар на име Халим Пиро, ул. „Никола Пара-
пунов" бр. 65, Гостивар. (785) 

,Здравствена легитимација на име Серафимова 
Ружа Георгиева, ул. „Г. Делчев" бр. 76, Кочани. 

Здравствена легитимација на име Ангел Ди-
митров, с. Гор. Подлог, Кочани. (787) 

Здравствена легитимација на име Драги Ана-
киев, Кочани. (788) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Делчево на име Поликсена Ефтимова 
Иванова, ул. „Пијанечка" бр. 7, Делчево. (789) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Пеце Петровски, с. Дихово, Битола. 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Љубе Серафимовски, с. Породин, Битола. (791) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Трајче Васев, ул. „Горги Цаца" бр. 
1/6, Битола. (792) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Петар Станојев, ул. „Преспа" бр. 
18, Битола. (793) 

Здравствена легитимација бр. 13977, издадена 
од КЗСО — Битола на име Лупчо Д. Јовановски, 
ул. „7 јули", Битола. (794) 

Свидетелство бр. 19 за квалификуван работник-
армирач, издадено од Општинското собрание — Би-
тола на име Ицко Перковски, ул. „Ј. Сандански" 
бр. 63а, Битола. (795) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ставре Митревски, ул. „Н. Фунда-
ли" бр. 12, Битола. (796) 

Ученичка книшка од VI до VIII одделение, из-
дадена од Основното училиште „Стив Наумов" — 
с. Бешиште на име Димитрија М. Котаревски, с. 
Бешиште, Прилеп. (797) 

Здравствена легитимација бр. 10112, издадена 
од КЗСО — Куманово — Филијала — Кр. Паланка 
на име Мара Атанасова, с. Тлминци, Кр. Паланка. 

Здравствена легитимација на име Стефан Сан-
џаковски, Струга. (799) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Струмица на име Демир Јадулар, „Геотехника" — 
Шпиље, Дебар. (800) 

Здравствена легитимација на име Мустафа Ј а -
дулар, „Геотехника" — Шпиље, Дебар. (801) 

Здравствена легитимација бр. 093456, издадена 
од КЗСО — Сењ на име Мила Маринчиќ, Дебар. 

(802) 
Здравствена легитимација бр. 702003, издадена 

од КЗСО — Сењ на им,е Раде Маринчиќ Дебар. 
Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 

Филијала — Ресен на име Јосиф С. Димитровски, 
с. Долно Дупени, Ресен. (804) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од КЗСО — Ресен на име Снежана Магдевска, 
с. Подмочани, Ресен. (805) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Ресен на име Снежана Стефановска, 
с. Дрмени, Ресен. (806) 

Здравствена легитимација на име Трајче Не-
дев, ул. „Првомајска" бр. 9, Т. Велес. (807) 

Здравствена легитимација бр. 24529 на име Не-
вена Петрова, с. Бистренци, Неготино. (808) 

Здравствена легитимација бр. 12880, издадена 
од КЗСО — Пробиштип на име Димитар Симо-
новски, ул. Јордан Стојанов" бр. 14а, Пробиштип. 

Здравств,ена легитимација бр. 21389 на име Ва-
лентина Божинова, Битола. (810) 

Здравствена легитимација бр. 46416, издадена 
од ЗСО — Битола на име Драги Котевски, с. Ди-
хово, Битола. (811) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Слободанка Котев-
ска, с. Билјаник, Битола. (812) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3380, 
издадена од ЗСО — Битола на име Живко Б. Ан-
геловски, с. Долно Српци, Битола. (813) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Славка Најдовска, с. 
Горно Оризари, Битола. (814) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Трајан Котески, с. Секирци, При-
леп. (815) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Грозда Котеска, с. Секирци, При-
леп. (816) 

Здравствена легитимација бр. 19178, издадена 
од ЗСО — Прилеп на им,е Методија Тодороски, ул. 
„Борко Левата" бр. 2, Прилеп. (817) 

Здравствена легитимација бр. 98236, издадена 
од КЗСО — Прилеп на име Трајче Конески, с. 
Бело Поле, Прилеп. (818) 

Свидетелство бр. 175, за VIII одделение, изда-
дено од Училиштето „Стив Наумов" — с. Бешиште, 
на име Спасија С. б а т к о в с к а , с. Бешиште, При-
леп. (819) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Ада Митоска, с. Кривогаштани, 
Прилеп. (820) 

Здравствена легитимација на име Беба Абду-
ла, Струга. (822) 

Свидетелство на име Бајрам Изеировски, с. Д. 
Косоврасти, Дебар. (823) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Дебар на име Бајрами Аљиљ Сефери, с. Баланци, 
Дебар. (824) 

Здравствена л,егитимација на име Цвета Сто-
јановска, ул. „Хр. Ботев" бр. 29, Т. Велес. (825) 

Свидетелство за завршено III клас економско 
училиште на име Марјана Сарагинова, ул. „Петре 
Алчев" бр. 36, Титов Велес. (826) 

Здравствена легитимација на име Грозда Пет-
рова, ул. „Алексо Демилев" бр. 9а, Т. Велес. (827) 

Здравствена легитимација бр. 39994, издадена 
од КЗСО — Кавадарци на име Слободанка Блаже 
Давчева, с. Сирково, Кавадарци. (828) 

Здравствена легитимација на име Фатиме Уме-
ри, с. Пршовци, Тетово. (829) 
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Здравствена легитимација на име Надрије Уме-
ри, с. Пршовци, Тетово. (830) 

Земјоделска здравствана легитимација на име 
Авдиљџемил Даути, с. Чифлик, Тетово. (831) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Кумрије Велија, с. Требош, Тетово. (832) 

Здравствена легитимација бр. 69495, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Агим Таири, ул. „Мла-
ден Симоски" бр. 5, Гостивар. (833) 

Здравствена легитимација бр. 60320, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Фети Таири, ул. 
„Младен Симоски" бр. 5, Гостивар. (834) 

Здравствена легитимација на име Слободанка 
Андонова, с. Видовиште, Кочани. (836) 

Здравствена легитимација на име Стојка Ан-
гелова, с. Виница, Кочани. (837) 

Здравствена легитимација на име Илија Ми-
тев, ул. „Г. Делчев" бр. 94, Кочани. (838) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на членот 18 и 23 од Основниот за-

кон за работните односи, Конкурсната комисија при 
Стационарната здравствена установа за лекување 
на деца заболени од реуматични и други заболу-
вања — Охрид, 

Р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО 
УПРАВИТЕЛ 

У с л о в и : 
Покрај општите услови предвидени со Основ-

ниот закон за работните односи, кандидатите треба 
да ги исполнуваат и следниве услови: 

— лекар-специјалист по педијатрија и 
— да имаат работно искуство на п е д и ј а т р и ј а 

и реумо-кардиолошка служба. 
Кандидатите со пријавите треба да достават до-

кументи за школската и стручната подготовка и 
движењето во службата, а кандидатите во работен 
однос и согласност од работната организација за 
конкурирање. 

Личниот доход според Правилникот за распо-
делба на личните доходи на установата. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 
(489) 

Врз основа на членовите 7, 8 и 9 од Правилни-
кот за работни односи, Медицинскиот факултет на 
Универзитетот во Скопје, 

Р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА СЛЕДНОТО РАБОТНО 
МЕСТО 

Еден лекар на Иститутот за биохемија. 
Кандидатот треба да ги исполнува следните 

услови: 
1. да има завршено медицински факултет, 
2. да има среден успех на дипломирањето нај -

малку 8, 
3. да не е постар од 32 години, 
4. за мажите — отслужена воена обврска. 
Молбите се доставуваат до Секретаријатот на 

Медицинскиот факултет Скопје — Пошта 9. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-

вањето. 
ОД МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

Врз основа на одлуката на Работната заедница 
Центарот за социјална работа — Куманово 

Р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием на еден приправник — социјалзн 
работник. 

Кандидатот покрај општите услови предвидени 
во ОЗРО, треба: 

— да има завршена виша школа за социјални 
работници. 

Молбите таксирани со 0,50 дин, со потребната 
документација се доставуваат до Центарот за со-
цијална работа — Куманово. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (493) 

Врз основа на член 18 од Основниот закон за 
работни односи (Сл. лист на СФРЈ" бр. 43/66) и член 
9 од Правилникот за работни односи на Ветери-
нарната станица — Дебар, Советот на станицата 

Р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетото работно место: 

ДИПЛОМИРАН ВЕТЕРИНАР 
Заинтересираните кандидати, покрај предвиде-

ните услови по Основниот закон за работни односи, 
треба да ги исполнуваат и следните услови: 

1. Да има завршено ветеринарен факултет, 
2. Да ја има регулирано воената обврска. 
Заинтересираните кандидати покрај предвиде-

ните з^слови да ги достават до Ветеринарната ста-
ница и следните документи: 

— молба таксирана со 0,50 н. дин., 
— диплома за завршен ветеринарен факултет, 
— уверение дека ја регулирал воената обврска, 
— лекарско уверение за здравствената состојба. 
Личниот доход според Правилникот за личните 

доходи на Ветеринарната станица. 
Конкурсот е отворен 15 дена од неговото обја-

вување. 
Некомплетираните документи нема да бидат зе-

мени предвид за решавање пред конкурсната ко-
мисија. 

Од конкурсната комисија на 
Ветеринарната станица во Дебар 

Советот на Здравствениот дом во Крива Паланка 

Р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

1. За еден специјалист педијатер, 
2. За еден лекар од општа практика со завршен 

едногодишен стаж. 
Кандидатите се должни со пријавата на конкур-

сот да достават и документи со кои ќе се докаже 
исполнувањето на условите од чл. 31 од ЗЈС, а за 
лицата во работен однос и потврда за согласност на 
работната организација. 

Конкурсот останува отворен 15 дена од обја-
вувањето. 

Поблиски информации во управата на Домот, 
писмено или на телефон број 75054. 

Од Советот на Здравствениот дом i 
Крива Паланка 
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СОВЕТОТ ПРИ ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ 
ГЕВГЕЛИЈА 

распишува 

К О Н К У Р С 

ЗА ЛЕКАР ОД ОПШТА ПРАКТИКА за Здравстве-
ниот дом Гевгелија 

УСЛОВИ: 

Завршен медицински факултет и задолжителен 
лекарски едногодишен стаж со најмалку три го-
дини работен стаж како лекар. 

Плата за работното место според Правилникот 
за распределба на личните доходи на работниците 
во Домот. Писмени молби со кус опис за досегаш-
ната работа се доставуваат на адреса: 

ДО СОВЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ -
ГЕВГЕЛИЈА. 

Настап на работа веднаш. 
Конкурсот тра,е до пополнување на работното 

место. 
ОД СОВЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ 

ДОМ ГЕВГЕЛИЈА 

Работната заедница при Јавното правобранител-
ство на општините Битола и Демир Хисар — Би-
тола 

распишува 

К О Н К У Р С 

за прием на еден приправник со завршен пра-
вен факултет. 

Кандидатот покрај општите услови предвидени 
во ОЗРО треба да ги исполнува и следните: 

— да ја регулирал воената обврска 
Молбите таксирани со еден нов динар, со оста-

натите документи да се достават направо до Јавно-
то правобранителство — Битола. 

Некомплетираните молби нема да се земаат во 
предвид при изборот на кандидатот. 

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето 
во „Службен весник на СРМ" — Скопје. 

Од Работната заедница при Јавното правобрани-
телство на општините Битола и Демир Хисар. 

(498) 

Конкурсната комисија на Електроинсталатер-
ското претпријатие „ЕЛЕКТРА" — Скопје 

(803) 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место ДИРЕКТОР на 
претпри ј атието 

Покрај општите, кандидатот треба да ги ис-
полнува и следните услови: 

1. Да има виша стручна подготовка со над 15 
години работно искуство од кои 10 години на ра-
ководно работно место. 

2. Да има средна стручна подготовка — еко-
номско училиште со над 20 години работен стаж 
од кои над 15 години на раководно работно место. 

3. Да не е осудуван. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето. 
Кандидатите за резултатот на конкурсот ќе би-

дат писмено известени. 
Од Конкурсната комисија (499) 

19 мај 1969 

Врз основа на членовите 246 од Статутот на 
Клиниката за хируршки болести во Скопје, 9 и 12 
од Правилникот за работните односи на Клиниката 
и Одлуката на Советот во потесен состав на Кли-
никата од 17. IV. 1969 година, конкурсната коми-
сија распиша 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следниве работни места: 
ш е ф на Одделението за анестезиологија и 
реанимација — — — — — — — — 1 
УСЛОВИ: 
Кандидатите, покрај условите предвидени со 

член 20 став 1 од Основниот закон за работните 
односни, треба да го исполнуваат и следниов посе-
бен услов: 

— да се лекари специјалисти-анестезиолози, во 
звање наставник или пом. наставник. 

Кандидатите, кон молбата таксирана со 0,50 ди-
нари, задолжително треба да достават документи за 
својата специјалност и кратка биографија. 

Молбите се доставуваат до Конкурсната коми-
сија на Клиниката во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на конкурсот. 

Некомплетираните молби, како и оние кои ќе 
бидат доставени по определениот рок, не се земаат 
во разгледување. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи во Клиниката. 

Стан не е обезбеден. 
Патните и селидбените трошоци ги сносат кан-

дидатите. 
ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

НА КЛИНИКАТА 
(500; 

С О Д Р Ж И Н А 

Страна 

118. Одлука за поништување изборот на пра-
теник на Републичкиот собор во избор-
ната единица Скопје XI — — — — 393 

119. Одлука за поништување изборот на пра-
теник на Социјално-здравствениот собор 
во изборната единица Кичево I — — 393 

120. Одлука за намената на преостанатиот дел 
од нераспределените средства за санира- ^ 
ње и изградба на нестопански објекти — 393 

121. Одлука за користење премија на кравјо 
и овчо млеко во 1969 година — — — 394 

122. Правилник за полагањето на поправни-
те, одделенските и вонредните испити во 
основното училиште — — — — — 394 

123. Правилник за оценување и напредување 
на учениците во основното училиште — 395 

124. Решение У. бр. 86/68 на Уставниот суд на 
Македонија — — — — — — — — 396 

Општинска изборна комисија — Струга 

Решение за распишување повторни избо-
ри за избор на пратеник за Социјално-
здравствениот собор на Собранието на СРМ 
во Изборната единица Струга П — — 397 

Издавач: „Службен весник на СРМ" - издавачка претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
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