
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 15 јануари 1968 
С к о п ј е 

Бро ј 1 Год. XXIV 

Претплатата за 1968 год. изнесува 
55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 
(160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16. 

1. 

Уставниот суд на Македонија, по одржаната 
јавна расправа на 18 декември 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УТВРДУВА дека не е спротивна на Уста-
вот на Социјалистичка Република Македонија Од-
луката за основање на трговско претпријатие под 
назив (фирма) „Агроцентар" — претпријатие за 
промет ,и услуги во прометот, донесена на 15 јуни 
1967 година под бр. 2228 од Советот на работната 
заедница на Центарот за унапредување на земјо-
делството, услуги, снабдување, планирање и промет 
во земјоделството — „Агроцентар" во Скопје. 

2. СЕ ПОНИШТУВА како спротивна на Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија Одлука-
та за ставање вон сила на Одлуката за основање 
трговско претпријатие „ А г р о ц е н т а р " бр. 2228 од 
15 јуни 1967 година, донесена на 31 октомври 1967 
година под бр. 3176 од Советот на работната заед-
ница на Центарот за унапредување на земјодел-
ството, услуги, снабдување, планирање и промет во 
земјоделството „Агроцентар" во Скопје. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и на огласната табла на Центарот за 
унапредување на земјоделството, услуги, снабдува-
ње, планирање и промет во земјоделството „Агро-
центар" во Скопје. 

4. Уставниот суд на Македонија оваа одлука ја 
донесе од следниве причини: 

а) Земјоделската станица, основана со решение 
на Народниот одбор на Скопска околија бр. 26140 
од 16X1.1956 година, прераснала во Центар за уна-
предување на земјоделството, услуги, снабдување, 
планирање и промет во земјоделството „Агроцен-
тар" во Скопје. Овој Центар (во натамошниот тек-
ст: основач) на 7 мај 1966 година ја проширил сво-
јата дејност во областа на услуги во прометот, снаб-
дување и пласман на производите, што е запишано 
во регистарот на установите при Окружниот сто-
пански суд во Скопје и, .како самостојна и само-
управна работна организација, донел свој статут кој 
бил разгледан од Собранието на општина Кале -
Скопје (решение бр. 02-7429 од 28.ХП.1966 година). 

Поради одредени тешкотии во работењето, со 
оглед на карактерот на установата, Советот на ра-
ботната заедница на ll.Vin.1966 година одлучил, 
без да се напушта основната дејност, установата да 
се претвори во стопанска организација, за што бил 
спроведен, и референдум. Иако ова барање од ра-
ботната заедница било неколку пати поднесувано 
до Собранието на општината „Кале" и било пред-
мет на разгледување на негови седници, Собранието 
не му упатило на основачот свое конечно решение. 

Имајќи го предвид сето тоа, работната заедница 
на основачот, конечно, на 15.VI. 1967 година, едно-
гласно одлучила и го основала трговското претпри-
јатие „Ангроцентар" во Скопје. Основаното прет-
пријатие е регистрирано при Окружниот стопански 
суд во Скопје под Фи. бр. 626/67 од 29.VI.1967 годи-
на, а неговото конституирање е регистрирано под 
Фи. бр. 627/67 од 29.VI.1967 година што е и објавено 
во „Службен весник на СРМ", бр. 25 на страна 525 
на 7.Vn,1967 година. 

Откога изминале два и пол месеци од денот на 
конституирањето на претпријатието, Собранието на 
општината „Кале" на 11.IX. 1967 година ставило при-
говор на решението за запишување на основањето 
и конституирањето на трговското претпријатие 
„ А г р о ц е н т а р " во регистарот при Окружниот сто-
пански суд во Скопје, а на својата седница одржа-
на на 15.IX.1967 година донело решение за запи-
рање од извршување на веќе извршениот акт-одлу-
ката со ко ја е основано трговското претпријатие 
„ А г р о ц е н т а р " и на 29.IX.1967 година доставило до 
Уставниот суд на Македонија предлог за покрену-
вање постапка за оценување на уставноста и зако-
нитоста на споменатата одлука, 

Окружниот стопански суд во Скопје го одбил 
приговорот на Собранието на општината „Кале" 
против решението за регистрација на основањето 
и конституирањето на Трговското претпријатие 
„Ангроцентар" со бр. 1084 од 17.Х.1967 година како 
неблаговремен и спротивен на член 137 од Основ-
ниот закон за претпријатијата. Меѓутоа, на 30.Х. 
1967 година Окружниот стопански суд во Скопје, 
спротивно на своето поранешно становиште за-
белешките од приговорот од Собранието на општи-
ната „Кале" му ги доставил на основачот. 

Работната заедница на основачот на 28.IX.1967 
година го разгледала Решението на Собранието на 
општината „Кале" за запирање извршувањето на 
одлуката за основање на Трговското претпријатие 
„ А г р о ц е н т а р " и донела Одлука бр. 3077 за отфрла-
ње на тоа решение како неправилно и законски не-
основано. Меѓутоа, спротивно на ваквата своја од-
лука, основачот, четири месеци по извршеното кон-
ституирање на Трговското претпријатие „Ангроцен-
тар", на 31 октомври 1967 година, донело Одлука 
бр. 3176 за ставање вон сила на Одлуката под 
бр. 2228 од 15 јуни 1967 година за основање на исто-
то претпријатие. 

б) Собранието на општината „Кале" — Скопје, 
во својот предлог за покренување постапка и на 
јавната расправа, изнесе дека е противуставна и 
п р о т и в з а к о н и т Одлуката за основање на Трговско-
то претпријатие „ А г р о ц е н т а р " — Скопје донесена 
од Советот на работната заедница на основачот на 
15 јуни 1967 година, бидејќи основачот немал право 
да основа претпријатие, без да добие согласност од 
општинското собрание, со оглед на тоа што во слу-
чајов, со основањето на претпријатието се врши по-
делба на установата. Собранието на општината 
„Кале" го наведе и тоа дека основачот, без да до-
бие согласност од него, го изменил својот статут, 
предвидувајќи можност да основа претпријатие. 
Собранието смета дека без ваква измена на стату-
тот основачот не можел да основа претпријатие. По 
мислење на Собранието на општина „Кале" основа-
чот, противзаконито му отстапил на претпријатието 
основни (инвентар) и парични средства во износ од 
30.000 нови динари. На крајот, Собранието на оп-
штината „Кале" смета дека е неправилно што 
новооснованото претпријатие било регистрирано со 
седиште на територијата на општината „Идадија", 
а делувало во просториите на основачот т.е. на те-
риторијата на општината „Кале". 

в) При оценување на уставноста на Одлуката 
за основање на Трговското претпријатие „Ангро-
центар", пред Уставниот суд на Македонија беа 
предмет на разгледување и становиштата и миеле-
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њата искажани во предлогот на Собранието на оп-
штината „Кале", како и на јавната расправа, но, 
судот утврди дека тие делумно не се основани, 
делумно не се релевантни за одлучување во овој 
с л у ч а ј а делумно се однесуваат на нерасчистени 
имотно-правни односи помеѓу основачот и новоосно-
ваното претпријатие. Имено: 

1°) Според став 1 на член 41 од Уставот на Со-
цијалистичка .Република Македонија работните ор-
ганизации во редит на кои во смислата на уставот 
спаѓаат и установите, овластени се да основаат дру-
ги раоотни организации согласно со закон. Устав-
ниот суд на македонија утврди дека со закон не 
се пропишани ограничувања со кои би Ои ло усло-
вени ова право на основачот поради што актот за 
основање на трговското претпријатие „ А г р о ц е н -
тар" во поглед на овластувањето на основачот за 
неговото донесување, треоа да се смета за согласен 
со уставот. 

2°) Основачот во 1958 година бил основан како 
установа со самостојно финансирање. ТОЈ, ВО по-
следниве години и денеска, не е установа од редот 
на установи што вршат дејност или работи од по-
своен општествен интерес. Поради тоа на осно-
вачот не се применуваат одредоите од член 52 од 
Основниот закон за установите. 

Бидејќи Уставниот суд на Македонија утврди 
дека основачот не спаѓа во категоријата на уста-
нови чии акти подлежат на согласност на собра-
нието на опшгествено-политичката заедница, најде 
дека и за Одлуката за основање на Трговското 
претпријатие „Агроцентар" не постоела обврска 
да се бара согласност од Собранието на општината 
„Кале". Дека е тоа така може да се заклучи и 
од околноста што Собранието на општината „Кале" 
не донело акт за поврда односно за давање со-
гласност на статутот на основачот, туку го раз-
гледало статутот, како и к а ј сите работни органи-
зации што не се од редот на установите од член 
52 од Основниот закон за установите, и донело Ре-
шение за разгледување статутот на работната ор-
ганизација „Агроцентар" — Скопје под бр. 02-7429 
од 28. ХП. 19бб година. Точно е дека општествено-
политичката заедница по Уставот има право да се 
грижи за целисходноста за основање на работна 
организација односно за издвојување на работна 
единица или за присоединување или поделба на 
работна организација. Меѓутоа, таа може да го 
врши тоа само во случаи и со средства што се од-
редени со закон. Во конкретниов случај Собранието 
на општината „Кале" ова свое овластување го 
исползувало со ставање приговор против реше-
нието за запишување во регистарот — откога из-
минале два месеци од конституирањето на прет-
пријатието. Меѓутоа, економскиот интерес и целис-
ходноста на основањето на претпријатието според 
законот, конечно го оценувал и го оценил осно-
вачот. 

3°) Овластувањата за основање на претприја-
тие извираат непосредно од уставот и законот. 
Доколку такви овластувања се содржат во стату-
тот на работната организација, тие немаат само-
стоен карактер. Фактот, што измената на статутот 
на основачот извршена во 1967 година не е раз-
гледана од Собранието на општината „Кале" нема 
никакво влијание врз постоењето н а . правото на 
работната заедница на основачот, да основа друга 
работна организација. Заради тоа Уставниот суд 
на Македонија утврди дека дополнувањето на ста-
тутот на основачот извршено во 1967 година со 
овластување за неговиот совет да одлучува за ос-
новање на претпријатие, нема значење на одред-
ба што создава основа врз која била донесена од-
луката за основање на Трговското претпријатие 
„Агроцентар". Ова дотолку повеќе, што правото 
на самоуправување работните луѓе на основачот 
го остваруваат непосредно бидејќи Советот го со-
чинуваат сите членови на работната заедница. 

4°) Во статутот на основачот не е предвидена 
посебна процедура во врска со основањето на ра-
ботна организација. При таква положба, во кон-
кретниов случај, при одлучувањето за основање 
трговско претпријатие треоаше да се примени про-
цедурата што е предвидена во законот. Токму при 
донесувањето на одлуката бр. zzzti од 15 јуни 
ltfuY година за основање на Трговското претприја-
тие ,,/шгроцентар" раОотната заедница на основа-
чот, КОЈ а согласно став 3 на членот BD од Уставот 
на Социјалистичка ±^епуолика Македонија, ги врши 
непосредно и функциите на работнички совет, по 
препорака од синдикалната организација и по ос-
нивање на посебна комисија, се изјаснила во це-
лина и едногласно Ја усвоила одлуката. Работ-
ната заедница на основачот оваа своја одлука ја 
потврдувала и подоцна на неколкупати (нпр. на 
седница ха на Советот на основачот одржана на 6 
јули lab/ година преку усвојување и одобрување 
на Информацијата за спроведување на одлуката 
за оснивање на Трговското претпријатие „лнгро-
центар", а подоцна и преку Одлукава на Советот 
бр. Зи/7 од 'Лб, IX. 1У67 година со која го побива 
решението на Собранието на општината „Кале" 
за запирање од извршување на таа одлука, сме-
тајќи го за неправилно и законски неосновано и 
укажува јќи дека крајниот срок за тоа бил 7 август 
19ti7 година и дека не може да се запре извршу-
вањето на одлука што веќе исцело е извршена). 

Поради се ова Уставниот суд на Македонија 
зазеде становиште дека процедурата при основа-
њето на Трговското претпријатие „Агроцентар" 
била во согласност со Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија и со законот. Меѓутоа, до-
колку во актот за основање на работна организа-
ција би биле допуштени и некои недостатоци, Ус-
т а в н о г суд на Македонија смета дека со запи-
шувањето на актот за основање на работна орга-
низација во регистарот при стопанскиот суд е из-
вршено нивно конвалидирање. 

5°) Според Уставот и законот средства за осно-
вање и почеток на работата на претпријатието, 
основачот е должен да обезбеди од своите средства, 
со обврска за враќање, или преку кредит кој се 
обезбедува со склучување договор со банката или 
со друг давател на кредит. Основачот го сторил 
тоа преку актот за основање на Трговското прет-
пријатие „Агроцентар" за што бил и овластен. 
При тоа, Уставниот суд на Македонија утврди дека 
средствата што основачот му ги дал на претприја-
тието не може да се сметаат како средства што на 
основачот му биле доделени за вршење работи за 
унапредување на земјоделството, бидејќи тој се 
финансира преку договори за одредена дејност од-
носно преку промет со одредени видови стоки. 

6°) Примедбите во врска со седиштето на ново-
основаното трговско претпријатие „Агроцентар"' 
како и за заштитата на фирмата на основачот и 
друго се ирелевантни бидејќи претставуваат ф а к -
тички прашања што се надвор од актот што е пред-
мет на оценување пред овој Суд. 

Поради сето ова Уставниот суд на Македонија 
застана на становиште дека одлуката бр. 2228 од 
15 јуни 1967 година за основање на Трговското 
претпријатие „Агроцентар" е заснована на Уста-
вот на Социјалистичка Република Македонија, како 
што е утврдено во диспозитивот на оваа одлука. 

г) Уставниот суд на Македонија по сопствена 
иницијатива поведе постапка за оценување устав-
носта на Одлуката за ставање вон сила на Одлу-
ката за основање на Трговското претпријатие „Ан-
гроцентар" донесена од Советот на работната за-
едница на Центарот за унапредување на земјодел-
ството „Агроцентар" — Скопје, бидејќи основано 
се постави прашањето за нејзината согласност со 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија< 

Уставниот суд на Македонија констатира дека 
Одлуката за ставање вон сила на Одлуката за ос-
новање на Трговското претпријатие „Агроцентар" 
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е донесена по конституирањето на претпријатието 
т. е. во време кога тоа се здобило со статус на само-
стојна и самоуправна работна организација. 

Оценувајќи ја уставноста на оваа одлука Ус-
тавниот суд на Македонија утврди дека таа е про-
тиву ставна, бидејќи е спротивна на уставните од-
редби врз основа на кои сите работни организации, 
еднаш основани, се самостојни и самоуправни ра-
ботни организации и можат да бидат укинати само 
под услови и по постапка предвидени со сојузен 
закон, доколку е во прашање стопанска органи-
зација или со закон доколку е во прашање уста-
нова (член 41 став 3, член 42 ст. 1 и член 44 став 
1 и 3 од Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија). 

Бидејќи повлекувањето односно ставањето вон 
сила на одлуката за основање треба да доведе до 
укинување на веќе констатуирана работна орга-
низација што располага со сите уставни и други 
права предвидени за работните организации, ова 
повлекување треба да се смета како противуставно. 
Ова дотолку повеќе што ниту Основниот закон за 
претпријатијата не предвидува можност за повле-
кување на актот за основање од страна на осно-
вачот по извршеното конституирање на новоосно-
ваното претпријатие. 

У. бр. 78/67 
19 декември 1967 година 

Скопје Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

Перо Коробар, е. р. 

2. 
Врз основа на член бб точка 1 од Законот за 

банките и кредитните работи и член 92 став 1 точ-
ка 1 од Статутот на Стопанската банка — Скопје, 
по предлог на Кредитниот одбор утврден на сед-
ницата одржана на 28 декември 1967 година, Из-
вршниот одбор на Стопанската банка — Скопје, на 
седницата од 29 декември 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ НА 

ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА И 
ОПТИМАЛИЗАЦИЈА ВО ИНДУСТРИЈАТА 

И РУДАРСТВОТО 

I 
За понатамошна реализација на модернизаци-

јата во индустријата и рударството, Стопанската 
банка — Скопје (во натамошниот текст: Банка] 
од средствата наменети за долгорочни вложувања, 
заклучно со 1970 година, ќе дава динарски и де-
визни инвестициони кредити за вложувања во ос-
новни и трајни обртни средства за модернизација 
и оптимацизација на индустријата и рударството 
и тоа: 

— за набавка на опрема, 
— за градежни работи. 

II 
Динарските и девизни кредити за намените 

од претходната точка Банката ќе ги дава под след-
ниве основни услови: 

— срок за враќање до 10 години, 
— интересна стопа 6,5%, 
— период на градбата, по правило, до 24 ме-

сеци. 
III 

Кредитите од точка 1 на оваа одлука Банката 
ќе ги дава под услов кредитобарачот да учествува 
во инвестицијата со најмалку 40% сопствени или 
средства од другог извори. 

По исклучок, Банката ќе дава динарски кре-
дити и во висина на вкупно потребните средства 
ако инвеститорот прими обврска дека: 

— на посебна сметка к а ј оваа банка ќе упла-
тува 50% од издвоените средства од фондовите по 
завршната сметка и тоа за период од 5 години од 
денот на одобрувањето на кредитот, 

— на посебна сметка к а ј оваа банка за периодот 
додека трае отплатата на кредитите ќе уплатува 
најмалку 70% од годишната амортизација и тоа 
во месечни рати, а најдоцна 10 дена по истекот на 
месецот. 

Уплатените средства од фондовите !и аморти-
зацијата, Банката првенствено ќе ги употреби за 
измирување на достасаните обврски на инвести-
торот спрема Банката, а евентуалниот остаток ќе 
се смета како орочен депозит и тоа под следниве 
услови: 

— со срок за враќање не помал од сроковите 
потребни за изградба на објектот и враќање на 
кредитот, 

— со интерес кој е за 0,5 поени понизок од 
процентот под кој на инвеститорот му е одобрен 
кредитот за модернизација. 

Средствата на орочениот депозит од претход-
ниот став, инвеститорот ќе може спогодбено со Бан-
ката да ги користи како сопствено учество за ин-

вестициони вложувања во натамошна модер-
зација и оптимализација на своите капацитети. 

За орочениот депозит од ставот 3 на оваа точка 
ќе се склучи посебен договор. 

IV 
Во врска со увозот на опрема врз основа на 

странски кредити, Банката ќе издава гаранции, 
ќе одобрува девизни кредити за аванси и меѓу-
плаќања и ќе врши прометна продажба на стран-
ски средства за плаќање, доколку инвеститорот 
прими обврска дека: 

а) ќе и понуди за продажба на Банката на ј -
малку 50% од остатокот на девизните средства по 
измирување на обврските по девизните кредити, 
без оглед на изворите на овие средства; 

б) ќе и понуди за продажба на Банката нај-^ 
малку 30% од девизите остварени во текот на го-
дината, во случај кога инвеститорот нема други 
девизни обврски. 

Обврската за продажба на девизите на Бан-
ката во смисла на претходниот став трае до от-
платата на кредитот. 

V 
Кредитите од точка 1 на оваа одлука Банката 

ќе ги дава доколку со инвестиционото вложување 
се обезбедува, односно во најголема мерка ќе се 
обезбеди: 

1. Рентабилитет на инвестицијата пресметана 
врз основа на светски цени; 

2. Специјализација на производството, во кое 
треба да се содржи големосериско производство или 
повисок степен на доработка; 

3. Оптимален капацитет на производството, во-
ведување на современа технологија и создавање 
можности за кооперација и интеграција во гран-
ката; 

4. Можност за отплата на кредитот за опре-
мата набавена од увоз по пат на извоз на база 
на ретенционата квота и евентуално амортизаци-
јата. 

VI 
Предимство во добивањето на кредит ќе имаат 

оние кредитобарачи кои ќе дадат докази дека: 
1) Со односните инвестициони вложувања вр-

шат подобрување, односно оптимално користење на 
инсталираниот капацитет; 

2) Трошоците на производството, по производи 
или група на производи, им се пониски од просеч-
ните југословенски, односно пониски или еднакви 
со производните трошоци на конкурентните про-
изводи во земјата или во странство, ако однос-
ните производи се наменети за извоз. 

Како доказ за ова, кредитобарачот треба да 
поднесе документирани компаративни показатели 
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3) Располагаат со потребни стручни кадри, со 
тоа што неопходниот број треба да биде обезбеден 
пред почетокот на инвестиционите вложувања. 

4) Обезбедуваат конвертибилни девизни сред-
ства за набавка на увозна опрема. 

5) Распределбата на доходот ја вршат како 
добри стопанственици. 

VII 
Кредитите од точка 1 на оваа одлука ќе се 

даваат по пат на непосредна спогодба. 

VIII 
Заинтересираните инвеститори треба да под-

несат пријава со кратко образложение во што се 
состои барањето, што се постигнува со инвести-
цијата, како е решено прашањето на пласманот на 
домашниот и странскиот пазар, каков деви-
зен ефект се постигнува, претсметковната вред-
ност на инвестицијата (апроксимативно-параметри-
ски на база досегашното искуство со предмер и 
претсметка и спецификација на опремата со цени) 
и конструкцијата на финансирањето. 

За поднесување на пријавите од претходниот 
став се определуваат следниве срокови: 

— прв срок до 1 март 1968 година, 
— втор срок до 1 октомври 1968 година, 
— трет срок до 1 март 1969 година. 

IX 
По истекот на сроковите од претходната точка, 

Банката ќе ги разгледа поднесените пријави и ќе 
врши селекција. Подносителите на селектираните 
пријави ќе бидат повикани во Банката за договор 
околу утврдувањето на сроковите за поднесување 
на потребната економско-техничка документација. 

По поднесувањето на економско-техничката до-
кументација од претходниот став, Банката ќе до-
несе конечна одлука за барањата за кредит. 

X 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката за утврдување висината на средст-
вата и одредување на поблиските услови за одо-
брување кредити за модернизација и реконструк-
ција во индустријата и рударството, донесена на 
16. Ш. 1966 година, како и актите донесени врз ос-
нова на неа. 

XI 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Претседател 
на Извршниот одбор на Стопанската 

банка — Скопје, 
Спасе Черепналковски, е. р. 

О п а с е н д е л 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 76, страна 833, книга IV е запишано след-
ното: Дејноста на Новинско-издавачкото печатар-
ско претпријатие „Нова Македонија" — Скопје, 
согласно одлуката бр. 01-134/1 од 19. I. 1967 година 
на работничкиот совет и елаборатот за економска 
оправданост се проширува и со продажба на југо-
словенската лотарија преку деловниците во СР 
Македонија, како споредна дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, 
бр. 109 од 13. П. 1967 година. (347) 

13 јануари 1968 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег,, бр. 10, страна 967, книга IV е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните од рег. бр. 10, страна 967, кшлва IV 
Продавницата — слаткарница број 28 на Инвалид-
ското занаетчиско производно претпријатие „Би-
љана" — Скопје, која се наоѓа на ул. „742" бр. 40, 
населба „Пржино", согласно одлуката на работ-
ничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 119 од 16. П. 1967 година. (349) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 32, страна 99 е запишано следното: Фир-
мата на Претставништвото во Скопје, на Претпри-
јатието за увоз—извоз на хемиски производи „Хем-
про" — Белград, се менува и гласи: Хемпро" — 
претпријатие за извоз, увоз и внатрешен промет 
— Белград — Претставништво во Скопје, согласно 
решението на Окружниот стопански суд во Бел-
град, Фи бр. 312 од 9. П. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, 
бр. 72 од 28. II. 1967 година. (350) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. II. 1967 година, рег. бр. 28/66, книга II е запи-
шано следното: Продавницата во Ресен на ул. „11 
октомври" бр. 21, на Фабриката за намештај „Наш 
дом" од Прокупље, престана со својата работа и 
се брише од регистарот на стопанските организа-
ции, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 358 од 10. II. 1967 година од работничкиот 
совет на Фабриката за намештај „Наш дом" од 
Прокупље. 

Од Окружниот стопански суд во Битола Фи, 
бр. 449/66. (372) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека. во регистарот на стопанските организации на 
11. II. 1967 година, рег. бр. 20/61, книга И. е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Шумско-
индустриското претпријатие „Преспа" — Ресен, уш-
те со вршење услуги на јавен транспорт. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 104 од 9. II. 1967 година од работничкиот совет 
на Шумско-индуетриското претпријатие „Преспа" 
од Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 36/67. (376) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. И. 1967 година, рег. бр. 54/55, книга Ш е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Дрвниот 
комбинат „Караорман" од Струга, уште со вр-
шење на градежни работи за изградба на дрвени 
бараки. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 62 од 11. I. 1967 год. од работничкиот совет на 
Дрвниот комбинат „Караорман" од Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 32/67. (377) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18. II. 1967 година, рег. бр. 54/55, книга Ш е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата за дрвно градежен материјал и огревно 
дрво во Струга, на Дрвниот комбинат „Караорман" 
од Струга, уште со продажба на намештај за до-
маќинството од сопствено производство. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 02-1115/1 од 11. VIII. 1966 година од работнич-
киот совет на Дрвниот комбинат „Караорман" — 
Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 33/67 (378) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. II. 1967 година, рег. бр. 109/55, книга III е запи-
т а н о следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Дамјановски Димитрија, досега-
шен директор на Задружното претпријатие за услу-
ги и снабдување во земјоделието, сервис и механич-
ки поправки на сите видови мотори и моторни во-
зила и орудија „Механика" од Охрид. 

Се овластува Костески Крсте, директор, покрај 
досегашниот »Пушкоски Јонче, шеф на сметковод-
ство, да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 31/67. (381) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18. II. 1967 година рег. бр. 6/56 книга Ш е запи-
шано следното: Им престанува овластувањето на 
Даскаловски Алимпие, раководител, Чочороски Љу-
бе, директор, и Кочоски Живко, книговодител, за 
потпишување на Градежно-занаетчиското претпри-
јатие „Дримкол" од е. Вевчани. 

Се овластуваат лицата Даскаловски Алимпие, 
директор, Костој чинов ски Живко, ш е ф на сметко-
водството и Белкоски Ксенофон, главен книгово-
дител да го потпишуваат претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 42/67. (383) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. број 955, страна 577 книга IV е запишано след-
ното: Седиштето на Занаетчиско-браварско-ливач-
ката задруга „Челик" — Горче Петров се преме-
стува во Скопје на ул. „Иво Рибар Лола" бр. 2, со-
гласно одлуката на задружниот совет и уверението 
бр. 06-2680 од 21. II. 1967 година на Собранието на 
општината Ид ади ја — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 176 од 28. II. 1967 година. (387) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр, 480, страна 897, книга II е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата 
во Неготино, на ул. „Маршал Тито" бр. 142 на Фа-
бриката за намештај „Наш дом" — Прокупље, 
Илиева Елисавета е разрешена од должност и и 
престанува правото за потпишување. 

За раководител на наведената продавница е 
назначен Киро Неделков ски, кој продавницата ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето, сметано од 6. III. 1967 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 213 од 13. Ш. 1967 година. (396) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25 I. 1967 година, страна 135, реден број 2 е запи-
шана под фирма: Трговска работна организација 
„Стоков промет" од Делчево. 

Конституирањето е запишано во регистарот врз 
основа поднесената пријава бр. 01-24 од 21. I. 1967 
година, од страна на претседателот на работнич-
киот совет на организацијата, одлуката бр. 482 од 
23. XI. 1966 година на задружниот совет на Оп-
штата земјоделска задруга „Руен" од е. Каменица 
— Делчевско, и одлуката од 26. IX. 1966 година 
на задружниот совет на Општата земјоделска за-
друга „Прогрес", е. Нов Истевник, Делчевско. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 2Ѕ/67. (272) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1020, страна 49, книга V е запишана под 
фирма: Молеро-фарбарска услужна задруга „Сјај" 

— Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 46. Предмет 
на работењето на задругата е молеро-фарбарска 
дејност. 

Задругата е основана од основачите на Основач-
кото собрание одржано на 15. II. 1967 година и тоа: 
Петров Стојан, Коцирков Стојче, Талевски Борис, 
Панчев Мојсеј, Коцирков Ристо, Причков Ристо, 
Стојчев Горѓи, Андоновски Владо, Станковски Дра-
ган, Лазар Ловачев и Борис Костадинов. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Талевски Борис, в. д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Членови на привремениот управен одбор се: 
Стојчев Горѓи, Андоновски Владо, Станковски Дра-
ган, Јовачев Лазар и Борис Кртеров. Претседател 
на управниот одбор е Стојчев ѓорѓи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 169 од 28. II. 1967 година. (404) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 198, страна 529 е запишано следното: Се 
симнува присилната управа над Берберо-фризер-
акото претпријатие „Хигиена" — Скопје, со реше-
ние бр. 480 од 27. XII. 1966 година на Собранието 
на општината Кисела Вода — Скопје. 

Со решение бр. 480/1 од 27. XII. 1966 година 
на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје 
е разрешен од должноста Кпрдалов Димитар, при-
силен управник, кому му престанува правото за 
потпишување, задолжување и раздолжување. 

За в. д, директор на Берберо-фризерското прет-
пријатие „Хигиена" — Скопје, е назначен Трај-
ковски Митре ѓорѓи, кој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со новоназначениот потписник 
Јовановски Трајче Светан, висококвалификуван 
бербер, сметано од 9. III. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 224 од 18. III. 1967 година. (503) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 78, страна 225 е запишано следното: Дејно-
ста на „Реплек" — претпријатие за промет со 
лекови — Скопје во иднина е: да набавува и 
продава на големо (лекови, дроги и фармацеутски 
хемикалии, готови биолошки производи), серуми, 
вакцини, санитетски и завојни материјали; лабо-
раториски материјали и опрема, забни материјали 
и опрема; медицински, електромедицински и тех-
нички инструменти, како и друга опрема за здрав-
ствените установи. 

На досегашниот директор на „Реплек" — прет-
пријатие за промет со лекови — Скопје Даре Бом-
бол, му престанува правото за потпишување. 

За нов директор на „Реплек" — претпријатие 
за промет со лекови — Скопје е назначен Симит-
чиовски Мр. Ф. Круме, кој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со новоназначениот потписник и 
тоа: Тодоровски Мр. Ф. Драган, ш е ф на комер-
цијалното одделение и старите регистрирани пот-
писници, Рафајловски Дамјан, ш е ф на сметковод-
ството Трпушевски Христо, книговодител, и Ми-
хајл овски Панче, пом. директор, сметано од 24. И. 
1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 184 од 21. III. 1967 година. (507) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 295, страна 9, книга II е запишана под фир-
ма: Ѕидаро-фасадерска задруга „Вуксан", Кума-
ново. Предмет на работењето на задругата е: произ-
водство на вар, тули, камен и ѕидаро-фасадерски 
работи. 

Задругата е основана од основачите на осно-
вачкото собрание одржано на 22. I. 1967 година и 
тоа: Спасовски Милан, Спасовски Илија, Стојанов-
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ски Саво, Јовановски Александар, Аритоновиќ Ра-
де, Јахија Ајдар, Петковски Зоран, Стојановски Ге-
расим, Христовски Стојче и Дробова Љубица. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето, Спасов-
ски М!илан, в. д. директор. 

Членови на привремениот управен одбор се: 
Христовски Јован Стојче, Аритоновски Раде, Сто-
јановски Герасим и Јахија Ајдар. Претседател на 
управниот одбор е Спасовски Илија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 95 од 28. II. 1967 година. (426) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 10, страна 967, книга IV е запишан под фир-
ма: Инвалидско занаетчиско производно претпри-
јатие „Билјана" — Скопје, дуќан — бифе број 33 
во Скопје, населба „Маџари". Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: продажба на сите видови свои 
производи и производи на други претпријатија, како 
надополнување на асортиманот на стоката и про-
дажба со услужување на безалкохолни и алкохолни 
пијалоци. 

Дуќанот е основан од работничкиот совет на 
Претпријатието „Билјана" — Скопје, со одлука од 
одржаната седница на 12. VII. 1966 година. 

Раководител на дуќанот е Лука Никаљевиќ. 
Дуќанот — бифето ќе го потпишува, задолжува 

и раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 257 од 27. III. 1967 година. (490) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр 963. страна 657, книга IV е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните од рег. бр. 968, страна 657, книга IV 
продавницата во Горче Петров, на ул. „1 мат" бр. 4, 
на Фабриката за намештај „Нов дом" — Прокуп-
ље, согласно одлуката бр. 358 од 10. II. 1967 го-
дина, на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 182 од 29. II. 1967 година. (416) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 8, страна 91, книга I е запишано следното: 
Фирмата на Стовариштето број' 1 во Кичево на 
Т Р Г О В С К О Т О претпријатие на големо „Бистра" од 
Кичево, се менува и гласи: Продавница на алко-
холни и безалкохолни пијалоци на големо во Ки-
чево на Трговското претпријатие на големо „Би-
стра" од Кичево. 

Дејноста на продавницата се проширува и со-
држи продажба на алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци и Шиво, на големо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 669 од 7. III. 1967 година. (418) 

Окружниот стопански суд во Скопје обавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 290, страна 1171, книга I е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на пр^тпри"! атија та 
и дуќаните од рег. бр. 290, страна 1171, книгд I, 
Продавницата во Куманово на улица „Моша Пи-
јаде" бр. 40, на Фабриката за намешта! „Нов дом" 
— Прокупље, согласно одлуката бр. 358 од 10. П. 
1967 година, на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 181 од 28. II. 1967 година. (424) 

Окружниот стопански суд во Скопје об1авува 
дека во регистарот на претпри i а тија т а и дуќаните, 
рег. бр. 775, страна 525, книга I I I е запишано след-
ното: Фирмата на Погонот во Скопје со самостојна 
пресметка на приходи и расходи на „Раде Кончар" 
— претпријатие за производство на електрична 
опрема, проектирање и монтажа на постројки — 

Загреб, се менува и гласи: Погон за електрични 
строеви — Скопје, на „Раде Кончар" претпријатие 
за производство на електрична опрема, проекти-
рање и монтажа на постројки — Загреб, согласно 
одлуката на работничкиот совет. 

Досегашниот потписник на Погонот за елек-
трични строеви во Скопје, Новаковски Негре пом. 
директор за комерцијални прашања, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишување. 

За нов потписник на Погонот за електрични 
строеви во Скопје, е назначен Милошев Васил, 
шеф на книговодството на погонот, кој истиот ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето, со старите регистрирани 
потписници и тоа: Коруновски инженер Љубомир, 
директор, Зојчевски инженер Томислав, пом. ди-
ректор за технички прашања, Трајков Димитар 
пом. директор за економски и финансиски праша-
ња, сметано од 15. II. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 136 од 9. III. 1967 година. (431) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 55, страна 417, книга II е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието за фотооптички 
услуги и трговија „Фото центар" — Скопје, со-
гласно одлуката на работничкиот совет и елабора-
тот за економска оправданост, се проширува и со 
промет со стока од гранката хумана медицина и 
помагала на големо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 201 од 4. III. 1967 година. (432) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 231, страно 543, книга II е запишано след-
ното: На досегашниот директор на Свиларскиот 
комбинат „Нонча Камишова" — Титов Велес, Б л а -
гоја Целцев, му престанува правото за потпишу-
вање, бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на Свиларскиот комбинат „Нов-
ча Камишова" — Титов Велес е назначен Митко 
Добревски, кој' комбинатот ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со новоназначените потписници: Божинов-
ски Александар, директор на продажба, Бисинов-
ски Димче, директор на набавка, Колевски Томи-
слав, директор на производен сектор, и старите ре-
гистрирани потписници и тоа: Нацевгки Трајче, 
раководител на општ сектор; Мурџева Јованка, ра-
ководител на план и анализа. Србинов Киро, ра-
ководител на финансии, и Брќиќ Ѓурагај, сметано 
од 22 VIII. 1967 година. 

На Добрев Митко раководител на општи сектор, 
му престанува правото за потпишување. Во иднина 
ќе потпишува како директор, сметано од 22. Vin. 
1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 196 од 4. III. 1967 година. (442) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 297. страна 1183, книга I е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните, од рег бр. 297, страна 1183, книга I, 
Земјоделскиот комбинат „Полог" — Тетово, бидејки 
се соединува со Земјоделската задруга „Вардар" 
— село Брвеница и Зем10делско-сточарското сто-
панство „Борец" — е. Лешок, во нова работна ор-
ганизација под име — Земјоделско-индустриски 
комбинат Тетово, со заедничка одлука бр. 01-3527 
од 31. XII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 91 од 28. II. 1967 година. (447) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 207, страна 635, е запишано следното: Се 
брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
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ните, од рег. бр. 207, страна 635, Сточаро-земјодел-
ското претпријатие „Калин Камен" — Крива Па-
ланка, бидејќи се присоединува кон Земјоделската 
задруга „Малина" Крива Паланка, согласно одлу-
ката бр. 06-102/1 од 13. И. 1967 година, на работнич-
киот совет и елаборатот за економска оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 235 од 18. III. 1967 година. (482) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 222, страна 725 запишано следното: Досе-
гашниот раководител на Занаетчиско-папуџиската 
задруга „Млад задругар" — Куманово, Никола Ми-
ланов Иванов, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За в. д. директор на Занаетчиско-папуџиската 
задруга „Млад задругар" — Куманово е назначен 
Спасовски Горгев Милорад, кој задругата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето, со новоназначениот потписник 
Денковски Зафиров Манаско, ш е ф на сметковод-
ството и стариот регистриран потписник, Цветков-
ски Стојана Владимир, заменик раководител, сме-
тано од 15. III. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 240 од 21. III. 1967 година. (485) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. II. 1967 година, страна бб, реден број 2 е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Ши-
вачкото-занаетчиско претпријатие „Васил Доган-
џ и ћ и " од Штип, уште со произведување на машка, 
женска и детска конфекција, што ќе се реализира 
преку трговската мрежа во градот и вон градот. 

Истовремено е запишан за втор потписник на 
претпријатието Стојан Миланов, книговодител, КОЈ 
заеднички со директорот Петар Папаров ќе го прет-
ставува и потпишува претпријатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката на работничкиот совет на прет-
пријатието од 10. II. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 40/67. (463) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
13. II. 1967 година, страна 255, реден број 7 е за-
пишана промената на фирмата на Услужниот ком-
бинат „Металец" од Кочани, кој ќе го носи ова 
име: „Техносервис" Услужно-производ ен комбинат 
— Кочани. 

Промената на фирмата е запишана во региста-
рот врз основа одлуката бр. 01-228/1 од 10 П. 1967 
година на работничкиот совет на Комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 39/67. (453) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28.П.1967 година, страна 274, реден број 23 е запи-
шана промената на фирмата на Занаетчиското-про-
изводно претпријатие „Европа" од Штип, кое ќе 
се вика: Претпријатие за производство и промет на 
големо и мало „Европа" — Штип. 

Истовремено е запишано и проширувањето на 
предметот на работењето уште со продажба на 
брашно и ориз. 

Промената на фирмата е запишана во реги-
старот, како и проширувањето на дејноста, врз ос-
нова поднесената пријава бр. 33 од 24. III. 1967 
година, од страна на директорот на претпријатието, 
одлуката број 32 од 24. И. 1967 година на работнич-
киот совет на истото, и одлуката бр. 34 од 24. II. 
1967 година на истиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 52/67. (462) 

Окружниот стопански суд во Шт^ип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. И. 1967 година, страна 280, реден број 2 е за-
пишано конституирањето на Работната организа-
ција за откуп, обработка и производство на тутун 
од Св. Николе, кое е извршено на 25. I. 1967 година. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа записникот бр. 1 од 25. I. 1967 година, на ра-
ботничкиот совет на Работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 36/67. (457) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. И. 1967 година, страна 237, реден број 3 е за-
пишано дополнувањето на овластените лица на 
Градежното претпријатие за нискоградба и одр-
жување на патишта од IV ред — „Базалт" од 
Штип, лицето Мише Донев Динов, ш е ф на смет-
ководството, кој поединечно со директорот ќе го 
потпишува претпријатието. 

Дополнувањето на овластените лица е запиша-
но во регистарот, врз основа одлуката од 9. II. 1967 
година на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 50/67. (458) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 478, страна 873, книга И е запишано след-
ното: Дејноста на Откупната станица во Кавадарци, 
на Претпријатието за откуп на кожи и волна „Црна 
Река" од Битола се проширува и со преработка на 
кожи на мало и големо, согласно одлуката на ра-
ботничкиот совет и решението за регистрација Фи. 
бр. 69/65 од 23. III. 1967 година, на Окружниот сто-
пански суд во Битола. 

Од Окружниот стопанска суд во Скопје, Фи. 
бр. 195 од 7. III. 1967 година. (486) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. П 1967 година, страна 397, реден број 4 е за-
пишано проширувањето на дејноста на Претприја-
тието за поправка на моторни возила, земјоделски 
машини и промет со резервни делови „Агроремонт" 
од Струмица, уште со посредување на стока на база 
на постојните законски прописи. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот, врз основа одлуката бр. 01-15 од 14. I. 
1967 година на работничкиот совет на претприја-
тието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 19/67« (455) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 444, страна 1221, книга I е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на Погонот 
за производство на цигари и вршење услуги — 
Скопје, на Тутуновиот комбинат „Благој Деспотов-
ски-шовељ" — Скопје и тоа: Пашоски инженер 
Ристо, раководител на погонот и Дервишевиќ Омер, 
помошник директор. Истиот така ќе го потпишуваа^ 
задолжуваат и раздолжуваат во границите на овла-
стувањето и новоназначените потписници, Панче 
Грчев, ш е ф на сметководството, и Благородна Мир-
чевиќ, контер, сметано од 15. III. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 244 од 27. III. 1967 година. (508) 

Окружниот стопански суд иго Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 571, книга IV е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Трговското 
претпријатие за промет со универзални стоки на 
големо и мало „Интерпромет" — Скопје и тоа Ста-
матовски Коста, директор, и Константин Антов, пом. 
директор им престанува правото за потпишување, 
бидејќи се разрешени од должност. 
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За нов директор на Трговското претпријатие за 
промет со универзални стоки на големо и мало 
„Интерпромет" — Скопје, е назначен Панче Кон-
дески, кој претпријатието ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето 
со старите потписници, Јаневски Борис, пом. ди-
ректор, и Трајковски Методија, шеф на сметковод-
ството, сметано од 18. III. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 259 од 27. III. 1967 година. (509) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 862, страна 1193, книга III е запишано след-
ното: Седиштето на Претставништвото во Скопје, 
ул. „Маршал Тито" број 40, на Фабриката „Кон-
такт" — Загреб се преместува во Скопје од ул. 
„Маршал Тито" број 40 на улица „Христо Ботев" 
број 34. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 271 од 31. III. 1967 година. (510) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 819, страна 893, книга IV е запишано след-
ното: Дејноста на Филијалата во Скопје на улица 
„Маршал Тито" бр. 41, на Југословенското турис-
тичко и автобуско претпријатие „Путник" — Бел-
град се проширува и со: одржување, организација 
и ползување на спомениците на културата и му-
зеите и обавување на сите посреднички работи од 
областа на осигурувањето, согласно решението за 
регистрација, Фи. бр. 97 од 13 I 1967 година, на 
Окружниот стопански суд во Белград и одлуката 
бр. 61722 од 28. XII. 1966 година, на работничкиот 
совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 269 од 31. III. 1967 година. (511) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 270, страна 973, книга II е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата 
во Тетово, на ул. „Илинденска" бр. 3 на Инду-
стријата за облеки, долна облека и чевли „Борец" 
— Травник, Симовски Иван, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За раководител на споменатата продавница е 
назначена Ачиновска Даница, која продавницата ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето, сметано од 4.Ш.1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 210 од 23. III. 1967 година. (512) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 819, страна 893, книга IV е запишано след-
ното: Дејноста на Пословницата во Титов Велес 
на Југословенското туристичко и автобуско прет-
пријатие — Белград, се проширува и со: одржу-
вање, организација и ползување на спомениците 
на културата и музеите и обавување на сите по-
средничка работи од областа на осигурувањето, 
согласно решението Фи. бр. 97 од 13. I. 1967 го-
дина, за регистрација на Окружниот стопански суд 
во Белград, и одлуката бр. 61722 од 28. XII. 1966 
година, на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 270 од 31. III. 1967 година. (515) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 95, страна 259 е запишано следното: До-
сегашниот потписник на Фабриката за трикотажа 
и конфекција „Киро Фетак" — Куманово, Калинова 
Ивана, шеф на сметководството е разрешена од 
должност и и престанува правото за потпишување. 

За нов потписник на Фабриката за трикотажа 
и конфекција „Киро Фетак" — Куманово, е назна-
чен Манчевски Киро Радомир, ш е ф на сметковод-
ството кој истата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува во границите на овластувањето, со ста-
рите регистрирани потписници и тоа: Јовановски 
Симон Борис, финансов Директор, Трајковски Горѓи 
Љубиша, комерцијален директор и Јовановски Дра-
ган, директор, сметано од 27. II. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 187 од 28. И. 1967 година. (543) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 4, страна 9 е запишано следното: Дејноста 
на Земјоделскиот комбинат „Куманово" — Кума-
ново се проширува и со: производство на земјо-
делски и сточарски производи, товење на добиток 
и кооперирање со производни организации и други 
производители од земјоделски карактер; производ-
ство, откуп и преработка на грозје, откуп на ал-
кохолни производи, поради доработка, производство, 
откуп и преработка на овошје во алкохолни, без-
алкохолни пијалоци и вештачки производи; купо-
продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци 
на големо и мало; производство и продажба на 
големо и мало на природни и вештачки алкохолни 
и безалкохолни пијалоци; конзервирање на овошје, 
зеленчук и месо; производство и продажба на мраз; 
откуп и продажба на крупен и ситен добиток; про-
изводство, преработка и продажба на месо и месни 
производи на големо и мало; водење на кланички 
услуги на други стопански организации што се за-
нимаваат со продажба на месо и маст; откуп на 
ситна и крупна кожа и нивно конзервирање и 
продажба; откуп на млеко и млечни производи и 
нивна преработка и доработка; купопродажба на 
млеко и млечни производи на големо и мало и ла-
дилник; производство и продажба на големо и мало 
на сите градинарски и овоштарски култури (зеленчук 
и овошје); купопродажба на големо и мало на сите ви-
дови индустриски прехранбени стоки; вршење сер-
висни услуги со земјоделски машини и транспортни 
средства на правни и физички лица; поправка на 
земјоделска и друга механизација и сите видови 
транспортни средства; купопродажба на резервни 
делови, гуми и друго; купопродажба (вршење про-
мет на мало) со средства за заштита на растенијата, 
поради задоволување потребите на населението и 
кооперација; купопродажба (вршење промет) со ве-
штачко ѓубре од домашно и странско производство, 
поради задоволување потребите на населението и 
кооперација; продажба на сточна храна на мало, 
поради задоволување потребите на населението и 
кооперација; вршење на сите кооперативни зделки со 
стопански организации и приватни лица, поради 
унапредување на земјоделско-сточарското произ-
водство; купопродажба на житарици и производи од 
нив, согласно одлуката бр. 01-615/4 од 18.П.1967 годи-
на, на работничкиот совет и елаборатот за економ-
ска оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
290.Ш.1967 година. (544) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 295, страна 9, книга HI е запишано следното: 
Ѕидаро-фасадерската задруга „Вуксан" — Кумано-
во, е конституирана на 23.Ш.1967 година, согласно 
записникот од одржаната седница на работната 
заедница од 23.Ш.1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 288 од 31.Ш. 1967 година. (547) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 279 стр. 1107, книга I е запишано следното. 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, од рег. бр. 279, страна 1107, книга I Продав-
ницата во Крива Паланка на „Рефлекс" — Бел-
град, согласно одлуката на работничкиот совет од 
одржаната седница на 4.II.1967. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. ЗОО од 31.ИШ67 година, (546) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 844 страна 1064, книга Ш е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Складод од 
Скопје на ул. „Индустриска" на „Словени јалес" — 
Љубљана, Денковски Милан, е разрешен од дол-
жност и му престанува правото за потпишување. 

За раководител на Складот во Скопје, на ул. 
„Индустриска" на „Словенијалес" — Љубљана е 
назначен Ивановски Димко, кој истиот ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето, сметано од 8.Ш.1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 22 од 16.Ш.1967 година. (557) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 163, страна 441 е запишано следното: Деј-
носта на Продавницата во Скопје, на ул. „Луј Пас-
тер" бр. 5, на Кожарскиот комбинат — Високо, се 
менува и ќе гласи: продажба на мало: чевли, га-
лантерија од кожа и пластична маса, конфекција 
од кожа и текстил, — производство на Кожарскиот 
комбинат Високо, и на други производители пора-
ди дополнување на асортиманот; продажба на голе-
мо на сите заштитни средства при работа, произ-
водство на Кожарскиот комбинат Високо, и на дру-
ги производители поради дополнување на асорти-
манот, согласно одлуката бр. ХП-Х-175 од 9.П.1967 
година ,на работничкиот совет и решението Фи. бр. 
977 од 20.XI.1963 година на Окружниот стопански 
суд во Сараево. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 173 од 14.Ш.1967 година. (559) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијта и дуќаните, 
рег. бр. 767, страна 455, книга Ш е запишано след-
ното; Досегашниот в.д, генерален директор на 
„Транскоп" — претпријатие за автотранспорт и ме-
ѓународна шпедиција — Скопје, Малџиски Дими-
тар е разрешен од должност и му престанува пра-
вото за потпишување. 

За генерален директор на „Транскоп" — прет-
пријатие за автотранспорт и меѓународна шпе-
диција — Скопје е именуван Гаврилов ски Петар, 
кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето со ста-
рите регистрирани потписници и тоа: Ивановски 
Атанас Иван, пом. генерален директор, Барјактар-
ски Андреја Никола, финански директор и Михај-
ловски Исак Борѓис, ш е ф на сметководството, сме-
тано од З.П.1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 106 од 17.П.1967 година. (562) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 778, страна 543, книга Ш е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 778, страна 543, книга Ш-Прет-
ставништвото во Скопје на Трговското претприја-
тие „Металотехника" — Белград, согласно одлуката 
на работничкиот совет од одржаната седница на 
27-1-1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 117 од 9.П.1967 година. (564) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 10, страна 967, книга IV е запишано след-
ното: Дејноста на Инвалидското занаетчиско про-
изводно претпријатие „Биљана" — Скопје се про-
ширува и со: купување и продавање разни мате-
ријали и суровини за производство на безалкохол-
ни пијалоци, со цел другите производители на без-
алкохолни пијалоци и лимунадџии полесно да се 
снабдуваат со потребните материјали. 

Претпријатието ќе врши и продажба и точење 
на алкохолни пијалоци и продавање на мезења во 
своите продавници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 121 од 16.П.1967 година. (566) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатитја и дуќаните, 
рег. бр. 269, страна 313, книга IV е запишано след-
ното: Дејноста на „Македонија турист" — угости-
телска работна организација — Скопје, се проши-
рува и со: издавање соби за преноќиште; готвење 
и послужување на сите видови топли и ладни јаде-
ња; точење и послужување на алкохолни и без-
алкохолни пијалоци; давање на сите видови угости-
телски услуги на странски туристи и патници ка-
ко и на странски туристичка агенции; организаци-
ја и нудење на сите видови угостителски услуги и 
аранжмани на домашни туристи, патници и турис-
тички агенции во земјата, издавање на простор за 
кампирање на домашни и странски гости и тоа ка-
ко основна дејност. 

Како споредна дејност: гаражирање И поправка 
на моторни возила, како и продавање делови за 
нивната поправка; организација на излети и пату-
вања, вклучувајќи и обезбедување возила за такви 
излети; такси-услуги за превоз на патници и ба-
гаж; перење, пеглање и крпење веш, одела и чевли 
на гостите; давање информации на туристичките 
знаменитости во Скопје и околината и обезбедува-
ње на водич; продажба на сите сидови сувенир!;; 
разгледници и споменара, купување и продажба на 
трговски стоки; продажба на тутун и тутунови про-
изводи, како и кибрит; менување на странсг^те 
валути и чекови; посредување при добивање г* 
ловни и риболовни одобренија за гостите; издава-
ње на работни простории под закуп; производство и 
продажба на сода, оранжади, кокти, лимуна ди и 
преточување на сокови; производство и продажба 
на леб, бело печиво и бурек, согласно одлуката бр. 
1713/2 од 24.ХП.1966 година на работничкиот совет, 
и елаборатот за економска оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 76 од 31.Ш.1967 година. (567) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 924, страна 399, книга IV е запишано след-
ното: Дејноста на „Транспорт" — Претпријатие за 
утовар, растовар и превоз на стоки — Скопје, со-
гласно одлуката број 687 од 23.Ш.1967 година на 
работничкиот совет и елаборатот за економска оп-
равданост се проширува и со автомеханичарска деј-
ност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 278 од 31.Ш.1967 година. (568) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 876, страна 81, книга IV е запишано след-
ното: Седиштето на Претставништвото во Скопје, 
на улица „820" бр. 4а, на Трговското претпријатие 
за увоз и извоз и промет со стоки за широка по-
трошувачка на големо „Кристал импорт" — Белград, 
се преместува во Скопје од улица „820" бр. 4а на 
улица „ЈНА" бр. 27. 

Исто така и досегашниот раководител на споме-
натото претставништво Лазов Ристо, е разрешен од 
должност и за раководител е назначен Димевски 
Коста, кој нема да биде потписник. Претставниш-
твото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
матичното претпријатие, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 279 од 31.Ш.1967 година. (570) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 501, страна 1420, книга I е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на пртепријатијата и 
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дуќаните ка ј овој суд од рег. бр. 501, страна 1420, 
книга I Претставништвото во Скопје, на улица „Ни-
кола Вапцаров" бр. 32, на Задружното увозно-извоз-
но претпријатие „Словенија Саг је" — Љубљана, со-
гласно одлуката на работничкиот совет, од одржа-
ната седница на 25.Ш.1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 295 од 31.Ш.1967 година. (572) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 13, страна 121, книга I е запишано следно-
то: Досегашниот директор на Угостителското прет-
пријатие „Македонија" — Дебар, Никола Ристовски, 
е разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За директор на Угостителското претпријатие 
„Македонија" — Дебар, е назначен Пјеча Џеладин, 
кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето, со ста-
рите регистрирани потписници и тоа: Ристо Ланчев-
ски, книговодител и Туфо Попинавра, келнер, сме-
тано од 31-Ш-1967 година. 

Од Окружниот стопансх£и суд во Скопје, Фи. 
бр. 302 од 12-IV-1967 година. (617) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр 562, страна 143, книга V, е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата 
„Стогово" во Кичево, на Работната организација 
„Жито Македонија" — Прехранбен комбинат — 
Скопје, Накески Милош е разрешен од должност. 
За раководител на истата продавница е назначен 
Мицевски Горе, ке ј нема да биде потписник, сме-
тано од 25.1.1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 65 од 17-П-1967 година. (623) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 2, страна 19, книга I е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Претпријатието за 
станбено-комунално стопанисување — Кичево, Јо -
вески Живко, в д. директор му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од дол-
жност. 

За нови потписници на Претпријатитео за стан-
бено-комунално стопанисување — Кичево, се назна-
чени следните лица: Јосифоски Мито, директор и 
Симуновски Никола, ш е ф на сметководството, кои 
претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето, сме-
тано од 18.Ш.1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 260 од 31.Ш.1967 година. (624) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 944, страна 517, книга IV е запишано след-
ното: Дејноста на Сервисната служба во Скопје, 
ул. „Орце Николов" број 88, на Фабриката за раз-
ладни уреди „ Југострој" — Белград — Раковица, 
се проширува и со продажба на производите на Фа-
бриката „Југострој" — Белград — Раковица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 315 од 11-IV-1967 година. (631) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпри јати ја и дуќаните, 
рег. бр. 970, страна 665, книга IV е запишано след-
ното: Седиштето на Пословницата во Скопје, ул. 
„Иво Рибар Лола" бр. 1, на „Генералтурист" — Ту-
ристичко претпријатие — Загреб, се преместува во 
Скопје, од улица „Иво Рибар Лола" бр. 11 на улица 
„Тиранска" бр. 2, согласно одлуката на работнички-
от совет-

Од Окружниот стопанска суд во Скопје, Фи. 
бр. 726 од 18.XI.1966 година. (632) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 169 страна 1605, книга I е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Градежното 
претпријатие „Маврово" — Скопје и тоа: Милевски 
Коста Михајло, пом. директор, инженер Димче Ма-
линовски, технички директор, Крум Димитров Ср-
цев, началник на финансов сектор, им престанува 
правото за потпишување бидејќи се разрешени од 
должност. 

За нови потписници на Градежното претприја-
тие „Маврово" — Скопје се назначени следните 
лица: Гацев Тодоров инженер Стојан, технички ди-
ректор, Јосифоски Аризанов Негован, началник на 
планско-аналитички сектор, Миновски Минов Ми-
лорад, заменик директор за финансов сектор и 
Александар Настев Пешковски, директор на општ 
кадровски сектор, кои претпријатието ќе го потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите 
на овластувањето, со старите регистрирани потпис-
ници и тоа: Беака Димчева Загорка, ш е ф на смет-
ководството, Дејановски Стојмиров Апостол, начал-
ник на набавен сектор и Грга Чупиќ, директор, сме-
тано од ЗО-Ш-1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 298 од 11-IV-1967 година. (633) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на поетпријатата и дуќаните, 
рег. бр. 69, страна 507, книга Ш е запишано следно-
то: Фирмата на Продавницата број 4 во Маџари, 
на Трговското претпријатие за огревен и градежен 
материјал и градежна железарија на големо и 
мало „Огрев" — Скопје, се менува и гласи: Тргов-
ско претпријатие за огревен и градежен материјал 
и градежна железарија на големо и мало „Огрев" 
— Скопје — Склад број 4 во Маџари. 

Дејноста на складот се проширува и ќе се со-
стои и од промет на големо и мало на огревни, гра-
дежни материјали и железарија согласно, одлуката 
бр. 2504 од 9.ХП.1966 година, на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 322 од 10-IV-1967 год. (634) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на притприј ати јата и дуќаните, 
рег. бр. 776, страна 531, е запишано следното: Деј-
носта на Деловната единица во Скопје, на улица 
„27 март" број 10 на „Југокомерција" претпријатие 
за застапување, посредување и комисион — Нови 
Сад, во иднина се проширува и со: продажба на 
нови моторни возила, резервни делови и прибор; 
селскостопански машини и алати; електричен ма-
теријал; резервни делови; утензилии и прибор; алат, 
опрема и прибор за занаетчиство; производи од гу-
ма, каучук и пластични маси; амбалажа, машини 
за градежништво, рударска и дрвна индустрија, 
машина за металопреработувачка индустрија, со-
гласно одлуката на работничкиот совет, од одржа-
ниот состанок на 30-1-1967 година и решението за 
регистрација на матичното претпријатие од Окруж-
ниот стопански суд во Нови Сад, Фи. бр. 270/67. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 309 од 5-IV-1967 година. (635) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 831, книга IV е запишано след-
ното: Седиштето на Продавницата во Скопје, на 
ул. „Иво Рибар Лола", број 6 , на Претпријатието за 
дрвна индустрија „Треска" — Скопје, се преместу-
ва од ул. „Иво Рибар Лола" бр. 6 на улица „386" б.б. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. 
бр. 217 од 31-Ш-1967 год. (636) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на п р е т п р и ј а т и ј а и дуќаните, 
рег. бр. 444, страна 5, книга IV е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Сервисната служба 
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во Скопје на улица „Орце Николов" бр. 88, на Фа-
бриката за разладни уреди „Југострој" — Белград, 
Радевски Иван е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За раководител на Сервисната служба во Ско-
пје на улица „Орце Николов" број 88, на Фабриката 
за разладни уреди „ Ју гастро ј" — Белград, е назна-
чен Шерметовски Боге, кој истата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овлас-
тувањето, сметано од 15-Ш-1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 241 од 20-IV-1967 година. (637) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 340, страна 656, книга П е запишано след-
ното: Дејноста на „Малина" — трговско претпри-
јатие за снабдување на земјоделско-прехранбени 
производи — Титов Велес, се проширува согласно 
одлуката бр. 620 од 26-П-1967 година, на работнич-
киот совет и елаборатот за економска оправданост 
и со: продажба на емајлирани садови, производи од 
порцелан, стакло, поцинкувани и алумински произ-
води; производи од пластична материја, средства за 
лична хигиена; парфимерија; алкохолни пијалоци; 
тутунови производи; разна кинка лери ја и книжна 
кинкалерија; продажба на ф у р а ж и брашно; про-
дажба на животни намирници и предмети за куќна 
употреба; продажба на заклана живина; житарици 
и млински преработки; како и продажба на жива 
ситна и крупна стока; колонијални стоки и др. 

Од Оружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 262 од ЗО-Ш-1967 година. (641) 

Окружниот стопански суд во Скопје, об1авува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр 1036. страна 157, книга V е запишана под 
име: Ѕидаро-фасадерска задруга „Солитер" — Ско-
пје, улица „463" бр. 26. Предмет на работењето на 
задругата е вршење ѕидаро-фасадерека дејност. 

Задругата е основана од основачите на осно-
вачкото собрание, одржано на 26.1.1967 година и тоа: 
Андреевиќ Велидар, Тодоровски Дончо. Милоевски 
Никола, Милевски Стожо, А л е к о в с к и Владо. Стој-
чевски Стојмир, Столиќ Новица, Сејди Тахи, Сељим 
Мухамет и Тутиќ Хајриз. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Андреевиќ Велидар, в.д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Членови на привремениот управен одбпр се: 
Милевски Никола, претседател, и членови: Столиќ 
Новица, А л е к о в с к и Владо, Младеновски Стоилко 
и Стојчев ски Стојмир. 

Од О К Р У Ж Н И О Т стопански суд во Скопје, <*>и. 
бр. 296 од 17-IV-1967 година. ' (778) 

Окружниот стопански суд во Скопје обавува 
дека во регистарот на пртеприј ати јата и дуќаните, 
р^г. бр. 1041, страна 191, книга V е зат^шано под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
за купопродажба и посредување „Југопромет" — 
Скоте . Предмет на работењето на претпријатието 
е: вршење купопродажба и посредување на сите 
видови нова и половна опрема (механизација) и си-
те приклучни машини, репроматеријали и Д Р У Г И 
материјали и опрема, наменети за земјоделството 
и сточарството; врши купопродажба и посредување 
на пите видови овоште и зеленчук; на сите видови 
зем1:оделско-индустриски производи (сончоглед па-
мук. сусам, слануток, луцеркино семе) и други 
П Р О И З В О Д И кои произлегуваат од оваа гранка: сите 
видови сточна храна; сите видови вештачки ѓубри-
ва и заштитни средства во земјоделството; сите ви-
дови сточни производи и сета жива стока; живина 
и сите П Р О И З В О Д И од живинарството на сите ви-
дови градежни материјали и на сите видови огре-
вен материјал (огревно дрво, јаглен нафта и нафте-
ни деривати и др.) на сите видови нова и половна 
механизација и опрема за градежништвото како и 
на репроматеријали за оваа гранка; на сите видови 

механизација (постројки) опрема и репроматерија-
ли во сите гранки на индустријата нова и полов-
на; врши купопродажба и посредување на сите ви-
дови механизација и опрема, нова и половна, во 
угостителството, комуналната дејност, електросто-
панството, шумарството, водостопанството, рударст-
вото, бродарство!1© (речно, езерско и поморско) же-
лезници, патишта, политичко-територијални орга-
низации, општествени организации, установи и дру-
ги работни организации; врши купопродажба и по-
средување на сите индустриски стоки и производи; 
на сите видови прехранбени индустриски производи; 
на сите видови моторни возила, нови и половни, 
резервни делови, како и сите видови гуми за сите 
видови возила и механизација; на сите видови гумо-
пластични производи. 

Претпријатето е основано од основачите на ос-
новачкото собрание одржано на 10-IV-1967 година 
и тоа: Спасовски Ванков Зарко, Вељковиќ Каран-
фила Томислав, Тошевски Иванов Лазо, Коштримо-
вски Михајлов Димче, Ристовски Јованов Арсо, 
Вељановски Стојанов Владо, Марипушковска Ки-
рова Бранислава, Бошковски Милчев Душко, Ата-
насовски Василев Владимир и Кучи Нада. 

В.д. директор на претпријатието е Спасовски 
Ванков Зарко, кој препријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето. 

Претпријатието е конституирал на 10-IV-1967 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, . Фи. 
бр. 370/1967 година. '(775) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации, на 
19-Ш-1967 година, страна 145, реден број 1 е запи-
шано присоединувањето на Земјоделското стопан-
ство „Сандански" од Делчево кон Земјоделско-ин-
дустрискиот комбинат „Овче Поле" од Св. Николе 
и станува негов погон. 

Новиот погон ќе ја носи фирмата: Погон за про-
изводство, кооперирање, откуп и продажба на зејмо-
делско-стопански производи „Сандански", со седиш-
те во Делчево. 

Погонот ќе ги обавува следните дејности: 
производство на житарици, фуражни, индус-

триски и други култури на сопствени површини; 
кооперација со индивидуални производители во 

земјоделско и сточарско и производство како и уна-
предување на други дејности преку своите економ-
ски едитион во Делчево; 

обавување на прометот на големо и мало, на-
бавка и продажба на приплоден крупен и ситен 
добиток; живина; репродукциони материјали (ве-
штачки ѓубрива, семиња, средства за заштита), сточ-
на храна и др.; набавка и продажба на селско-
стопански производи на големо и мало; откуп на 
жива стока и сточни производи на големо и мало; 
преаботка и реализација на Истите; откуп и реали-
зација на волна и кожа на големо и мало, откуп 
и продажба на индустриски и маслодајни произво-
ди; лековити и други растенија; откуп и продажба 
на овошје и зеленчук; набавка и продажба на ин-
дустриско-кол они јални и други прехранбени ар-
тикли и вршење на транспортни услуги. 

Погонот е самостоен со своја посебна жиро-
сметка. 

Погонот ќе го потпишуваат Драган Грљански, 
раководител, и Синесија Доневски, чии потписи 
ќе важат заеднички. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката бр. 341 од 27-1-1967 година, на Цен-
тралниот работнички совет за интеграција на сто-
панството. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 56/67. (677) 

Окружниот стопански суд во Батола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11-IV-1967 година, рег. бр. 4/58, книга П е запишано 
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оденото: Се проширува дејноста на Земјоделската 
задруга „Братство", е. Лажани, уште со: промет со 
колони ј а лно-индустриски стоки: брашно; вештач-
ки ѓубрива; семенски материјали; млеко и млечни 
производи; кожи, и волна; сточна храна; земјодел-
ски производи и други слични артикли. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 70 од 13-П-1967 година од задружниот совет на 
Земјоделската задруга „Братство" е. Лажани. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 94/67. (754) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20-Ш-1967 година, рег. бр. 199/55, книга I е запиша-
но следното: Им престанува овластувањето за пот-
пишување на Герасим Герас и Панде Босилковски, 
на Индустријата за кожи „Борис Кидрич", експорт-
импорт од Битола 

Се овластуваат досегашните потписници Ива-
новски Јаким, директор, Нечев Благоја и Секулов-
ски Тасе, да ја потпишуваат индустријата за кожи 
Борис Кидрич" — Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 61/67 (656) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 14. III. 1967 година, рег. бр. 187/55, книга I е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето 
на Иван Миленков, шеф на финансиското книговод-
ство, за потпис на Фабриката за разладни, емај-
лирани и лиени производи „Горѓи Наумов" од Би-
тола. 

Се овластува Михајло Стојановски, директор 
на стопанско-сметководниот сектор, покрај досе-
гашните потписници и тоа; Сотир Геракаровски. 
генерален директор, Мито Марковски, пом. гене-
рален директор и Тоде Миленков, ш е ф на финан-
сово книговодство, да ја потпишува фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 56/67. (657) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека" во регистарот на стопанските организации, на 
24. II. 1967 година, рег. бр. 27/55, книга III е запи-
шано следното: Им престанува овластувањето на 

Блажески Паун и Домазетоски Иван, да ја потпи-
шуваат Земјоделската задруга „Ристо Велиноски" 
е. Слатино, Охридско. 

Се овластуваат лицата, инж. Наумовски Ми-
хајло ,директор, и Гавриловска Цветанка, благај-
ник, да ја потпишуваат задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 64/67. (658) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 304, страна 373, книга Ш е запишана под 
фирма: Рудници и индустрија за хром, антимон и 
арсен „Радуша" — Горче Петров — Единица за сто-
панисување со станбени згради, станови и згради 
кои служат за сместување и исхрана на работни-
ците — Горче Петров, (простории на дирекцијата). 

Дејноста на Рудниците и индустријата за хром, 
антимон и арсен „Радуша" — Горче Петров, согласно 
одлуката на работничкиот совет и елаборатот за 
економска оправданост се проширува и со стопани-
сување со станбени згради, станови и згради наме-
нети за сместување и исхрана на работниците, што 
ќе се обавува преку единицата за стопанисување. 

Единицата ќе ги врши сите работи за одржу-
вање на зградите, ќе ја собира станарината, надо-
месток за сместувањето и исхраната во самачките 
станови и ресторанот, ќе врши анализи, односно ќе 
изготвува техничка документација и ќе дава пред-
лози за станбена изградба и други работи во врска 
со оваа деност. 

Погонот е основан од работничкиот совет на 
Рудници и индустрија за хром, антимон и арсен 
„Радуша" — Горче Петров,' со одлука број 8509 
од 31 ХП. 1966 година. 

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето, Ивановски 
Рафе, в.д. раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2 од 21-П-1967 година. (415) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. 111= 1967 година, рег. бр. 4/58, книга II е запи-
шано следното: Му претстанува овластувањето на 
Љаиќ Ибро, шеф на сметководството, да ја потпи-
шува Земјоделската задруга „Братство" — село Ла-
жани, Прилепско. 

Се овластува Наумовски Борис, шеф на смет-
ководство, покрај досегашниот потписник Андреја 
Жарчев, управник, да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 67. (659) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. III. 1967 година, рег. бр. 26/58, книга И е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето на 
Бошкоски Орде, досегашен директор, да го потпи-
шува Претпријатието за јавен транспорт и шпе-
диција во Прилеп. 

Се овластуваат досегашните потписници Бла-
гоја Миновски, директор и Ристевски Бранко, да 
го потпишуваат претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 52/67. (660) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. III. 1967 година, рег. бр. 33/55, книга II е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Димоски Спасе, на Земјоделската 
задруга „Стојо Неделкоски" од село Чаништа, 
Прилеп. 

Се овластува досегашниот потписник Стојанов-
ски Стојан, управник, да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 58/67. (661) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. III. 1967 година, рег. бр. 5/59, книга II е запи-
шано следното: Им престанува овластувањето за 
потпишување на Герамитчиоски Божидар, в. д. 
директор и Гркоски Горѓи, секретар на Претпри-
јатието за производство на готова облека и шива-
чки услуги „Солидарност" од Прилеп. 

Се овластува Трпчески Ѓорѓија, в. д. директор, 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 59/67. (662) 

Окружниот стопански суд во Батола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. III. 1967 година, рег. бр. 1/59, книга IV е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето на 
Гога Д. Печенковски, досегашен директор, да го 
потпишува Рибарското претпријатие „Шаран" — 
Сирхан — Ресенско. 

Се овластува Христо Римановски в. д. директор, 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 70/67. (663) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. III. 1967 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: 
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— одржување, организација и ползување на 
спомениците на културата и музеите и 

— обавување на сите посреднички работи од 
областа на осигурувањето. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 61722 од 28. XII. 1966 година, од работничкиот 
совет на „Путник" — Београд. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 66/67. (664) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. III. 1967 година, рег. бр. 3/64, книга II е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Послов-
ницата во Охрид, на Југословенското туристичко 
и автобуско претпријатие, „Путник" — Белград, 
уште со: 

одржување, организација и искористување на 
спомениците на културата и музеите и 

обавување на сите посреднички работи од об-
ласта на осигурувањето. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 61722 од 28, ХП. 1966 година, од работ-
ничкиот совет на „Путник" — Белград. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 65/67. (665) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. III. 1967 година, рег. бр. 15/63, книга II е за-
пишано следното: Продавницата за чевли „Реф-
лекс" од Ресен, на Трговското претпријатие за про-
мет со чевли „Рефлекс" од Београд, престанува со 
својата работа и се брише од регистарот на стопан-
ските организации, ко ј го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
од работничкиот совет на Трговското претпријатие 
„Рефлекс" од Белград, од 4. И. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 77/67. (667) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. IV. 1967 година, страна 141, реден број 2 е за-
пишана промената на досегашниот раководител на 
Угостителскиот дуќан од Делчево, основач — Здру-
жение на пензионери и инвалиди — Делчево, Ване 
МИЛКОВСКИ, на чие место за раководител е назна-
чен Зафир Такев Илиев, кој е овластен да го прет-
ставува и потпишува дуќанот. 

Промената на раководителот е запишана во ре-
гистарот врз основа одлуката бр. 25 од 18. III. 1967 
година на Извршниот одбор на Здружението на пен-
зионери и инвалиди во Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 101/67. (674) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
11. III. 1967 година, страна 144, реден број 5 е за-
пишано при соединувањето на Земјоделската задруга 
„Паруца" од е. Будинарци и Земјоделската задруга 
„Петрово" од е. Русиново, кон Агрокомбинатот „Ма-
лешевска слива" — Берово. 

Задругите се присоединиле кон Агрокомбина-
тот, со целата своја актива и пасива. Со присоеди-
нувањето, сите дејности на задругите преминале на 
истиот. Директор на Комбинатот е Јордан Полев-
ски кој и натаму ќе го претставува и потпишува. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа одлуката бр. 01-117 од 10. III. 1967 година 
на работничкиот совет на агрокомбинатот, одлуката 
бр. 21/1 од 15. I. 1967 година на работничкиот совет 
на Земјоделската задруга „Петрово" од е. Русиново, 
Малешевско, одлуката бр. 3 од 24. I. 1967 година 
на задружниот совет на Земјоделската задруга „Па-
руца" е. Будинарци. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 16/67. • (672) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. III. 1967 година, рег. бр. 13/58, книга II е запи-
шано следното: Се менува дејноста на Продав-
ницата во Прилеп на Индустријата за чевли и плас-
тика. „Солид" од Суботица и гласи: продажба на 
сопствените производи и производите на другите 
производители, како и галантериска производи, 
ташни, торби и слично. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
од работничкиот совет на индустријата за чевли 
и пластика „Солид" — Суботица, од 13. II. 1967 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 78/67. (666» 

Окружниот стопански суд во Шт^п објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. IV. 1967 година, страна 67, реден број 7 е за-
пишано проширувањето на дејноста на Угостител-
ското претпријатие „Београд" од Делчево, кое по-
кра ј досегашните дејности ќе ги обавува во отво-
рените работни единици и следните: Б и ф е „Дели-
катес" Ново Делчево во Делчево, Летна бавча во 
Делчево, Ќебапчилница во Делчево, Продавница за 
слатки, бонбони, чоколади и др. со седиште во Дел-
чево, Ресторан со кујна во Делчево, Накупец и кла-
ничар на жива стока за потребите на претприја-
тието, Подрум на големо и мало во Делчево, Бифе-
Деликатес број 1 во Делчево, Зарзаватчилница во 
Делчево, Ресторан број 2 во Делчево, Работилница 
за сода-вода во Делчево, Фурна број 1 и 2 за про-
изводство на леб и бели печива во Делчево, Фурна 
за производство на леб во е. Калиманци, Работил-
ница за производство на слатки и други слаткар-
ски производи во Делчево, Ресторан со кујна во 
село Каменица, Ќебапчилница во село Каменица, 
Крчми во е. Габрово, е. Град, Тработивиште Раз-
ловци, и Хотел во Делчево. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката бр. 46 од 24. Ш. 1967 година, на ра-
ботничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 131/67. (676) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 496, страна 1015, книга II е запишана под 
фирма: Дрвни комбинат — Урошевац — Продав-
ница во Титов Велес, ул. „Киро Рогужаров" бр. 1. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на намештај. Продавницата е основана од 
работничкиот совет на Дрвниот комбинат — Уро-
шевац, со решение број 03-594/1 од 28. II. 1967 го-
дина, на Собранието на општината Титов Велес. 

Раководител на продавницата е Андов Трајан. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 256 од 27. III. 1967 година. (800) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи 

Здравствена легитимација бр. 10412, издадена 
од ЗСО — М. Брод на име Славица Здравеска, 
М. Брод. (4742) 

Здравствена легитимација на име Мејсут Да-
липов, ул. „Бл. Кирков" бр. 30, Т. Велес. (4743) 

Здравствена легитимација на име Јордан Трај -
ков Стојанов, е. Сопот, Кавадарци. (4744) 

Здравствена легитимација на име Владимир 
Хилда, ул. „ЈНА" бр. 13, Тетово. (4745) 

Здравствена легитимација бр. 1587, издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Зија Карпузи, ул. „Сл. 
Поповски" бр. 21, Гостивар. (4746) 



Стр. 14 — Бр. 1 

Здравствена легитимација на име Славчо Здрав-
ков, е. Речане, Кочани. (4747) 

Здравствена легитимација на име Б л а ж к а 
Алексова, е. Бање, Кочани. (4748) 

Свидетелство за завршена I година Управно-
правна школа во Битола на име Крсте Каракачев-
ски, ул. „Охридска" бр. 69, Битола. (5554) 

Свидетелство за висококвалификуван работ-
ник, издадено од Универзитетот „Моша Пијаде" — 
Прилеп на име Благоја Бојчески ул. „Раде Ива-
новски" бр. 36, Прилеп. (5555) 

Свидетелство за завршена I и II година Инду-
стриско училиште — електро-машински смер — 
Прилеп на име Кирил Перушески, ул. „Моша Пи-
јаде" бр. 62, Прилеп. (5556) 

Здравствена легитимација бр. 25970 на име Сто-
јан Коцев Серафимов, с. Железница, Кратово. (5557) 

Свидетелство од У Ш одделение на име Ленче 
Ристова, ул. „Кукушка" бр. 10, Т. Велес. (5558) 

Здравствена легитимација на име Силвана Ан-
донова, ул. „Јовче Чучук" бр. 72, Т. Велес. (5559) 

Свидетелство на име Митко Петрушев, ул. 
„Љубен Весов" бр. 35, Т. Велес. (5560) 

Здравствени легитимации на име Илија, Љуп-
чо и Перо Делови, е. Г. Бошава, Кавадарци. (5561) 

Здравствена легитимација на име Мите И. Пач-
ков, е. Горен Подлог, Кочани. (5562) 

Земјоделска здравствена легитимација, издаде-
на од ЗСО — Кочани на име Марика М. Јанкова, 
е. Зрновци, Кочани. (5563) 

Здравствена легитимација на име Стојка Стој-
кова, ул. „Јане Сандански" бр. 3, Кочани. (5564) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Кочани на име Стојанчо С. Јакимов, 
е Новоселани, Кочани. (5565) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Миха Андонов, ул. „Козјак" бр. 133, 
Битола. (5566) 

Здравствена легитимација бр. 95936, издадена 
од ЗСО — Битола на име Татјана Мисирковска, 
е. Новаци, Битола. (5567) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Гоце Делчев" — Битола на 
име Цветанка Иванова, ул. „Сп. Патаков" бр. 37, 
Битола. (5568) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ило Китановски, е. Добромири, Би-
тола. (5569) 

Индекс бр. 813, издаден од Педагошката шко-
ла во Битола на име Менка Божиновска, ул. „Цве-
тан Димов" бр. 30, Битола. (5570) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Милица Маркова, ул. „Борис Стре-
зов" бр. 56, Битола. (5571) 

Свидетелство за завршен III клас Тутунско 
училиште во Прилеп на име Никола Мојсов, ул. 
„Охридска" бр. 13, Титов Велес. (5572) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Горгија Станковски, ул. „Пирин-
ска" бр. 17а, Прилеп. (5573) 

Свидетелство за завршено VIII оддление на 
име Љупчо Крстески, ул. „Страшо Пинџур" бр. 24, 
Прилеп. (5574) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Гула Салијоска, ул. „Орде Путески" 
бр. 12, Прилеп. (5575) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија 
„Мирче Ацев" — Прилеп на име Димитрија Стој-
коски, е. Косово, Бродско. (5576) 

Здравствена легитимација издадена од К З СО 
— Ресен на име Милоќе Банушева, е. Наколец, 
Ресен. (5577) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Ресен на име Илија Доновски, ул. 
„Б. Кидрич" бр. 54, Ресен. (5578) 

Свидетелство за III година индустриска работ-
ничка на име Донка Кецкарова, Г. Петров. (5579) 

Здравствена легитимација на име Сава Илиева, 
ул. „Кукушка" бр. 11, Титов Велес. (5580) 

15 јануари 1968 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 96 од Статутот на Индус-

триското училиште со практична обука во Крива 
Паланка, Конкурсната комисија 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за ДИРЕКТОР на училиштето 
Покрај општите, кандидатите треба да ги ис-

полнуваат и следните посебни услови: 
— да имаат висока стручна подготовка и тоа: 

природноматематички, машински или филозофски 
факултет и две години работно искуство во стру-
ката; 

— кандидатите треба да ги достават следните 
документи: 

а) пријава таксирана со 0,50 динари таксена 
марка, 

б) свидетелство за завршено образование, 
в) извод од матична книга на родените, 
г) уверение дека не е осудуван, 
д) уверение дека не е под истрага, 
ѓ) потврда за работно искуство, 
е) уверение за здравствена состојба, и 
ж) согласност од работната организација за ос-

лободување од работа. 
Срок за поднесување на пријави е 15 дена од 

денот на објавувањето на конкурсот. 
По овој срок поднесените, како и некомплети-

раните пријави нема да се разгледуваат. 
171 ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

Врз основа на чл. 112 од Основниот закон за 
избор на работнички совети и други органи на уп-
равувањето во работните организации (Службен 
лист на СФРЈ" бр. 15/64 година) и чл. 30 од Ста-
тутуот на Заводот за запослување на работници во 
Крива Паланка, и чл. 5 од Правилникот за орга-
низација и систематизација на работните места во 
Заводот за запослување во Крива Паланка, Кон-
курсната комисија за распишување и спроведување 
на конкурс за директор на Заводот за запослување 
на работници во Крива Паланка 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за ДИРЕКТОР на Заводот за запослување на ра-
ботници во Крива Паланка 

Кандидатите покрај општите услови треба да 
ги исполнуваат и следните посебни услови: 

1. Да имаат завршено висока или виша школска 
подготовка со работно искуство над 6 години. 

Кандидатите со молбата треба да ги достават 
и следните документи: 

— Свидетелство за завршено соодветно училиш-
те или друг документ со кој му е признато обра-
зование рамно на истото; 

— Уверение дека не е осудуван за к. д. кои 
претставуваат правна пречка за именување и уве-
рение дека не е под истрага; 

— Потврда за работното искуство; 
— Согласност од работната организација за ос-

лободување од работа; 
— Уверение за здравствената состојба. 
Срокот на конкурсот е 15 дена од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Молбите таксирани со 0,50 динари таксени мар-

ки се доставуваат до конкурсната комисија при 
Заводот за запослување на работници во Крива 
Паланка. 

Молбите поднесени по овој срок и некомпле-
тираните нема да бидат разгледувани. 

Од Конкурсната комисија при Заводот 
за затоплување Крива Палнка 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



15 јануари 1968 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 1 — Стр. 15 

Конкурсната комисија на Кому на л низот завод 
за социјално осигурување — Охрид, врз основа на 
чл. 58 од ОЗОФСО и чл. 48 и 49 од Статутот на 
Заводот, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување директор на Комуналниот завод за 
социјално осигурување — Охрид 

У с л о в и : 
Кандидатот, покрај општите услови за засно-

вање на работен однос, треба да ги исполнува и 
следните посебни услови: 

1. Да има потребна висока стручна подготовка, 
2. Работно искуство најмалку 5 години, 
3. Да нема пречки предвидени со чл. 43 став 2 

од Основниот закон за установите. 
Кандидатите, молбите правилно таксирани со 

0,50 н. динари, заедно со потребните документи да 
ги достават до Конкурсната комисија на Кому-
налниот завод за социјално осигурување — Охрид, 
најдоцна 15 дена по објавувањето на конкурсот во 
„Службен весник на СРМ". 

Од КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА КЗСО 
— ОХРИД 

Комисијата за распишување и спроведување 
конкурси за именување директор на ЕЛЕКТРО-
МАШИНСКИОТ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР — СКОПЈЕ, 
врз основа на член 78 од Основниот закон за из-
бор на работнички совети и други органи на упра-
вување во работните организации и чл. 76 од Ста-
тутот на Училишниот центар, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ДИРЕКТОР НА УЧИЛИШНИОТ ЦЕНТАР 
Кандидатите, покрај општите услови пропиша-

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

1. Да имаат висока стручна подготовка и тоа 
филозофски, природно-математички или електро-
машински факултет, 

2. Положен стручен испит, 
3. Најмалку 10 години работно искуство, од кое 

5 години поминати на воспитно-образовна работа, 
пожелно на раководно работно место, 

4. Кандидатот, покрај стручните квалитети, тре-
ба да поседува и педагошко-организациони и мо-
рално-политички квалитети. 

Молбите за конкурсот се поднесуваат во срок 
од 15 дена од денот на објавувањето. 

Личниот доход според Правилникот за утвр-
дување на мерилата за распределба на личниот 
доход на Училишниот центар. 

Кандидатот треба да приложи: 
Молба со опширни биографски податоци, пода-

тоци за работната практика и положениот стручен 
испит, докази за стручна подготовка и писмена со-
гласност од работната организација за ослободува-
ње од работа при евентуален избор. 

Документите се • досавуваат до Елекро-машин-
скиот училишен центар — Скопје, ул. Индустриска 
бр. 24. 

Непотполните документи нема да се земаат во 
разгледување 168 

СОВЕТОТ НА ЗЕМЈО ДЕЛ СКО-ШУМАРСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

— за избор на еден наставник во звањето вон-
реден професор или редовен професор по предме-
тот Механизација на шумарството, 

— За преизбор по еден асистент по предметите: 
Шумски култури и плантажи 
Дендрологија 
Агрохемија 
Селекција 
Индустриски култури 
Исхрана на домашни животни 
Биохемија 
Ботаника и 
Микробиологија 

Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги 
исполнуваат условите пропишани со Законот за ви-
сокото школство на СР Македонија. 

Срок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зем-
јоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата, кандидатот треба да приложи 
диплома, кратка биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавата, кратката биографија и списокот на 
научните и стручните трудови се поднесуваат во 
по три примероци. (164) 

Комисијата за кадровски работи при Установа-
та со самостојно финансирање — Медицински цен-
тар во Куманово 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за привремено пополнување на работно место: 
1. Медицинска сестра (со престој и навечер) во 

село Матејче 
У с л о в и 

Пријавените кандидати треба да имаат завр-
шено средно медицинско училиште — положен за-
вршен испит. 

Личен доход според Правилникот за распредел-
ба на личниот доход на работниците при Меди-
цинскиот центар — Куманово. 

Кандидатите кои се во работен однос треба да 
достават согласност дека можат да конкурираат на 
конкурсот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молби таксирани со 50 пари таксена марка со 
другите документи се доставуваат на адреса: Ко-
мисија за кадровски работи при Медицинскиот цен-
тар — Куманово. 

Комисија за кадровски работи 
при Медицинскиот центар 

К у м а н о в о 
(166) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ 
ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОМЕТ СО ЛЕКОВИ 

„ВЕТЛЕК" — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување ДИРЕКТОР на претпријатието 
Кандидатот за директор, покрај општите усло-

ви пропишани со Основниот закон за работните од-
носи, треба да ги исполнува и следните посебни 
услови: 

1. Да има висока стручна подготовка и практи-
ка од 10 години, и тоа на раководна должност 3—5 
години; виша стручна подготовка и практика од 15 
години и на раководна должност 5—8 години; сред-
но образование со практика над 25 години од кои 
над 15 години поминати на раководна должност. 

2. Да ги исполнува условите предвидени во член 
55 од Основниот закон за претпријатијата. 
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Заинтересираните кандидати за овој конкурс, 
кон молбата треба да ги приложат и следните до-
кументи: 

— Диплома за стручната подготовка, 
— Биографија во која опширно да се опише до-

сегашната работа, 
— Потврда за поминатата работна практика, 
— Уверение од кое ќе се види дека ги испол-

нува условите предвидени во член 55 од ОЗП. 
Молбите со комплетна документација се при-

маат преку работната организација, со означување 
„За Конкурсната комисија". 

Некомплетираните молби нема да се земат во 
разгледување. 

Конкурсот е отворен 30 дена сметано од денот 
на објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
комисијата е должна да се состане и да решава 
во срок од 10 дена по истекот на конкурсот. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи на Претпријатието .(165) 

Советот и Управниот одбор на Републичкиот за-
вод за здравствена заштита — Скопје. 

распишуваат 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места во 

Заводот: 
1. Лекари на специјализација по социјална ме-

дицина и тоа две работни места; 
2. Лекар на специјализација по микробиологија 

со паразитологија, диференцирање за супспецијал-
ност по вирусологија, едно работно место; и 

3. Медицински хемичар-токсиколог едно работно 
место. 

УСЛОВИ: 
Кандидатите под точка 1 треба да имаат нај-

малку три години работна практика, положен стру-
чен испит за звањето лекар и да познаваат еден од 
светските странски јазици; 

Под 2 — да имаат најмалку три години работна 
практика, положен стручен испит, да познава еден 
од светските странски јазици, да не е постар од 
30 години и општиот успех при дипломирањето да 
не му биде помал од 8,5, и 

Под 3 — Медицински хемичар специ ја лист-
токсиколог со 2 години работа во струката, како 
токсиколог. 

Личниот доход се одредува според Правилникот 
за распределба на личниот доход на Заводот. 

Молбите со потребните документи се поднесу-
ваат во срок од 15 дена од денот на објавувањето 
на конкурсот. 

Конкурсот останува отворен до пополнување на 
работните места. 

Од Советот и Управниот одбор 

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

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места на 
Медицинскиот факултет: 

I 
— еден хонорарен наставник по предметот социо-

логија во сите звања 
— еден асистент по предметот микробиологија 
— двајца асистенти по предметот физиологија 
— еден асистент по предметот протетика 
— двајца асистенти по предметот хирургија 
— двајца асистенти по предметот ф и з и о л о г и ј а 

— тројца асистенти по предметот инфективни бо-
лести 

— двајца асистенти по предметот радиологија 
— двајца асистенти по предметот офталмологија 
— двајца асистенти по предметот педијатрија 
— еден асистент по предметот гинекологија. 

П 
— еден библиотекар на Медицинскиот факултет 

Ш 
— секретар на Факултетот. 

Кандидатите под точка I треба да ги исполну-
ваат условите предвидени во чл. 30, 31 и 35 од За-
конот за високото школство во СРМ како и согла-
сност од установата доколку е во работен однос. 

Кандидатот под П треба да ги исполнува след-
ните услови: 

1. практика најмалку десет години во ме-
дицински библиотеки 

2. познавање на еден или повеќе странски јазици 
(англиски, германски и француски), како и соглас-
ност од установата доколку е во работен однос. 

Кандидатот под Ш треба да ги исполнува след-
ните услови: 

1. завршен правен факултет 
2. положен стручен испит. 
Конкурсот трае 30 дена по објавувањето во 

„Службен весник на СРМ". Молбите се поднесу-
ваат во Секретаријатот на Медицинскиот факултет 
— Скопје — пошта 9. (162) 

Конкурсната комисија за именување генерален 
директор на ГЕНЕРАЛНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА ОБ-
НОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување Генерален директор на Генералната 
дирекција за обнова и изградба на Скопје 

Кандидатот, покрај општите услови предвидени 
со членот 20 од ОЗРО и членот 55 од Основниот 
закон за претпријатијата, треба да ги исполнува и 
следниве услови: 

— да има висока стручна спрема (технички или 
економски факултет), 10 години работен 
стаж, со најмалку 5 години на раководни 
работни места, 

— кандидатите се должни со пријавата да 
приложат и писмени докази за исполнување 
на горенаведените услови. 

Пријави за учествување во конкурсот се под-
несуваат во срок од 15 дена од денот на објавува-
њето на конкурсот во „Службен весник на С Р М \ 

Личниот доход според Правилникот за распо-
делба на личните доходи во Генералната дирекција. 

Некомплетираните пријави нема да се земаат 
во разгледување. 

Пријавите се поднесуваат на адреса: 
Генерална дирекција за обнова и изградба на 

Скопје, за Конкурсната комисија, ул. „Орце Нико-
лов" бр. 138 — Скопје. 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА, (163) 

СОДРЖИНА 

^ О д л у к а на Уставниот суд на Македонија { 
У. бр. 78 од 19 декември 1967 година — 1 џ 

2. Одлука за поблиските услови и начинот на 
давање кредити за модернизација и оггги- Ј 
мализација во индустријата и рударството 3 V 
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