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45 (4.500) дин. Овој број чини 0,45 
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57. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ Н А ЗАКОНОТ 

ПАНСКАТА БАНКА 
ЗА СГО-

Се прогласува Законот за Стопанската банка 
што Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија го донесе на заедничката седница на Ре-
публичкиот собор и Стопанскиот собор одржана 
на 20 мај 1966 година. 

У. бр. 15/66 
21 мај 1966 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА СТОПАНСКАТА БАНКА 

Член 1 
Стопанската банка на Социјалистичка Репуб-

лика Македонија продолжува со работа како ин-
вестициона банка. 

Називот на банката е: Стопанска банка. 
Седиштето на Банката е во Скопје. 

Член 2 
Банката се занимава со: 
— давање на инвестициони кредити за вложу-

вања во основни и трајни обртни средства; 
— давање на краткорочни кредити; 
— вршење на кредитни работи со странство; и 
— други банкарски работи утврдени со Стату-

тот на Банката. 
Член 3 

Претставникот на Републиката во Собранието 
на Банката го определува Извршниот совет. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за основање Стопанска бан-
ка на Народна Република Македонија („Службен 
весник на НРМ" бр. 5/62) и Законот за изменува-
ње на Законот за основање Стопанска банка на 
Народна Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" број 9/65). 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

58. 
Врз основа на член 35 став 1 од Основниот за-

кон за организација и финансирање на социјалното 
осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65), 
во врска со член 97, 98 и 99 од Основниот закон 
за пензиско осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 51/64), член 18, 31 и 42 од Законот за измени: и 
дополненија на Основниот закон за пензиско оси-
гурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 14/66) и 
член 5 од Основниот закон за инвалидско осигуру-
вање („Службен лист на СФРЈ" бр. 10/65), Собра-
нието на Републичката заедница за социјално оси-
гурување на работниците — Скопје, на својата сед-
ница одржана на 11 ма ј 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ, ИНВАЛИД-
НИНИ!^ И ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА СО 
ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА 

ЖИВОТОТ ВО 1965 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши усогласување на старос-

ните, инвалидските и семејните тензии, инвалид-
никите и додатокот за помош и, нега со движењето 
на просечните трошоци на животот во Социјалне-
тичка Република Македонија во 1965 година. 

Член 2 
Старосните, инвалидските и семејните пензии без 

заштитниот додаток остварени до 31 јули 1965 го-
дина се зголемуваат за 10%. 

Инвалиднините и додатокот за помош и нега 
се зголемуваат за 35°/о. 

Член 3 
Старосните, инвалидските и семејните пензии 

остварени во периодот од 1 август до 31 декември 
1905 година, кои беа привремено валоризирани со 
примена на коефициенти утврдени за валоризација 
на пензиите од 1 август 1965 година, повторно ќе се 
пресметаат. 

При повторното пресметување на пензиите од 
претходниот став пензискиот основ ќ е се утврдува 
така што личните доходи остварени во периодот до 
31 јули 1965 година ќе се валоризираат со коефи-
циент утврден врз основа на одредбите на член 
2326 од Основниот закон за пензиско осигурување. 

Личниот доход за првите седум месеци од 1905 
година, валоризиран по одредбите на претходниот 
став, ќе се собере со ^ з големениот износ на лич-
ниот доход остварен во периодот од 1 август до 
31 декември 1965 година и делот од личниот доход 
го завршната сметка за 1965 година и ќе се смета 
како вкупно остварен личен доход во 1965 година. 
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Повторно пресметаните пензии според одред-
бите од став 1, 2. и 3. од овој член, без заштитниот 
додаток, ќе се зголемат за онолку дванаесетинка од 
процентот утврден со одредбите на став 1. од прет-
ходниот член за колку месеци од 1965. година лич-
ниот доход не е влезен во пензиски основ. 

Повторно пресметаните пензии во Чиј пензиски 
основ влегле лични доходи остварени за сите 12 
месеци од 1965. година нема да се зголемуваат. 

Член 4 
Како основ за зголемување на пензиите ќе се 

зема: 
а) за пензиите од член 2. од оваа одлука — из-

носот на пензијата што следувала за месец декември 
1965. година, без заштитниот додаток; 

б) за пензиите од член 3. од оваа одлука — 
повторно пресметаниот износ на пензијата, без за-
штитниот додаток. 

Член 5 
На пензиите зголемени по одредбите од член 2. 

и 3. од оваа одлука ќе се додава незголемен износ 
на заштитниот додаток што следувал за месец де-
кември 1965. година. 

Ако вкупниот износ на зголемената пензија и 
заштитниот додаток го надмине утврдениот граничен 
износ на најниското пензиско примање, заштитниот 
додаток се намалува за соодветен! износ или с0 
укинува. 

Член 6 
Како основ за зголемување на инвалиднините 

и додатокот за помош и нета ќе се зема износот 
на тие примања што следувал за месец декември 
1965. година. 

Износот на инвалиднините и додатокот за по-
мош и нега остварени по 1. јануари 1966. година не 
може да биде помал од износот на тие примања 
утврдени со оваа одлука. 

Член 7 
Повеќе уживатели на пензии по едно решение 

се сметаат како еден уживател при зголемувањето 
на пензиите по оваа одлука. 

Член 8 
Зголемувањето на пензиите, инвалиднините и 

додатокот за помош и нега по одредбите на оваа 
одлука следува од 1. јануари 1966. година. 

Член 9 
Зголемувањето на пензиите, инвалиднините и 

додатокот за помош и: нега по одредбите на член 
2. од оваа одлука ќе се изврши по службена дол-
жност, без донесување на посебни писмени реше-
нија. 

Ако уживателот на примањата од претходниот 
став побара решение за зголемување на прима-
њето, надлежниот комунален завод за социјално 
осигурување е должен да му го издаде. 

Член 10 
За повторно пресметување и зголемување на 

пензиите по одредбите на член 3. од оваа одлука 
ќе се донесуваат решенија по пропишана постапка. 

Член 11 
Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на 

усогласување на пензиите на воените осигуреници. 

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а ќе се применува од 
I. јануари 1966. година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦАНА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02-2024/1 

II. мај 1966. година 
Скопје 

Претседател, 
Михајло Апостолски, е. р. 

59. 
Врз основа на член 35. став. 1. точка 1. од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/615), во врска со член 32. од Основниот закон 
за пензиското осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 51/64) и член 1. и 38. од Законот за 
измена и дополненија на Основниот закон за пен-
зиско осигурување („Сл. лист на СФРЈ" бр. 14/66), 
Собранието на Републичката заедница на социјал-
ното осигурување на работниците — Скопје, на 
својата седница одржана на 11. ма ј 1966. година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ 
КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО 1961, 1962, 1963 

и 1964 ГОДИНА НА НИВОТО НА ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ ОД 1965 ГОДИНА 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат валоризацио-

ните коефициенти за пресметување на личните 
доходи остварени во 1961, 1962, 1963 и 1964. година 
на нивото на личните доходи од 1965. година за-
ради примена на одредбите на член« 30. и 32. однос-
но член 238. од Основниот закон за пензиското 
осигурување. 

П 
Кога пензискиот основ се утврдува со пресме-

тување на личните доходи од поранешните години 
на ниво на личните доходи од 1965. година, тоа 
пресметување ќе се изврши со примена на след-
ниве коефициенти: 

— за личните доходи од 1961. година — 230 
— за личните доходи од 1962. година — 196 
— за личните доходи од 1963. година — 171 
— за личните доходи од 1964. година — 134 

III 
На осигурениците кои остваруваат право на 

пензија по Основниот закон за пензиското осигу-
рување односно по Основниот закон за инвалидско 
осигурување во 1966. година, а во таа година не-
мале својство на осигуреници, пресметувањето на 
личните доходи од поранешните години 'ќе им се 
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извршува 001 примена на валоризациони коефи-
циенти утврдени со одлуките за утврдување на 
валоризационите коефициенти на личните доходи 
остварени во 1961, 1962 и 1963. година на нивото 
на личните доходи од 1964. година („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 23/65). 

IV 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРЖ", а 
ќе се применува од 1. јануари 1966. година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦАНА 

СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 02-2025/1 
11. мај 1966. година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, е. р. 

60. 
Врз основа на член 35. став 1. точка 1. од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ*' 
бр. 24/65), во врска со член 32. став 2. од Основ-
ниот закон за пензиско осигурување („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 51/64 и 56/65) и член 38. став 
2. од Законот за измени и дополненија на Основ-
ниот закон за пензиско осигурување („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 14/66), Собраниено' на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување на 
работниците — Скопје, на својата седмица одр-
жана на 11. мај 1966. година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ВАЛСРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА 
ПРВОМЕ I УВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОСТВА-
РЕНИ ВО 1961, 1962 и 1963 ГОДИНА НА НИВОТО 

НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 1964 ГОДИНА 

I 
Во Одлуката за валоризационите коефициенти 

за пресметување на личните доходи остварени во 
1961, 1962. и 1&63 година на нивото на личните до-
ходи од 1964. година („Службен весник на СРМ" 
бр. 23/65), во точката I табелата по зборовите „со 
с л е д и т е валоризацлони коефициенти" се брише 
и се заменува со следниот текст: 

— за личните доходи од 1961, година 170 
— за личните доходи од 1962 година 146 
— за личните доходи од 1963 година 128 

II 
Точките 11 и Ш се бришат. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

сб Јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1. јануари 1966. година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦАНА 

СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 02-2026/1 
11. мај 1966 година 

Скопје Претседател, 
Михајло Апостолски, е. р. 

61. 
Врз основа на член 35. став X. точка 1. од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/05), во врска со член 232. б, од Основниот 
закон за пензиското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 51/64, 56/65 и 14/65), Собранието на 
Републичката заедница на социјалното осигурува-
ње на работниците — Скопје, на својата седница 
одржана 11 мај 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВАЛОРИЗАЦИОНЕН 
КОЕФИЦИЕНТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО ПРВИТЕ СЕДУМ 
МЕСЕЦИ ОД 1965 ГОДИНА НА НИВОТО НА 
ОПШТИОТ ПРОСЕК НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА 
ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО ПЕРИОДОТ АВГУСТ — 

ДЕКЕМВРИ 1965 ГОДИНА 

I 
Личните доходи остварени во првите седум ме-

сеци од 1965. година, кои влегуваат во пензискиот 
основ според одредбите на член 30, 232 и 238. од 
Основниот закон за пензиското осигурување, ќе 
се пресметуваат со примена на валоризационен кое-
фициент од 129. 

Така пресметаниот личен доход, заедно со не-
зголемениот износ на личниот доход остварен во 
период август — декември 1965. година и делот од 
личниот доход исплатен по завршната сметка ќе 
се смета како вкупно остварен личен доход во 
1965. година во сите случаи кога по 1. јануари 
1966. година пензијата ќе се определува од пензи-
скиот основ во кој влегуваат и лични доходи ост« 
варени во 1965. година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќ« 
се применува од 1. јануари 1966. година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦАНА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02-2027/1 

11 мај 1966 година 
Скопје 

Претседател, 
Михајло Апостолски, е. р. 

62. 
Врз основа на член 35. став 1. точка 1. од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65), во врска со член 37. став 3. од Основ-
ниот закоп за пензиско осигурување („Службе.! 
лист на С Ф Р Ј ' бр. 51/05), Собранието на Републич-
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ката заедница на социјалното осигурување на ра-
ботниците — Скопје, на својата седница одржана 
на 11. мај 1966. година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДО-
ПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА ЗА ГРАНИЧНИОТ 
ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ 
И ЗА ВИСИНАТА НА ЗАШТИТНИОТ ДОДАТОК 

НА ПЕНЗИИТЕ 

I 
Во Одлуката за измени и дополнувања на Од-

луката за граничниот износ на најниското' пен-
зиско примање и за висина на заштитниот додаток 
на пензиите („Службен весник на СРЖ" бр. 6/66) во 
точката I износот „21.250" се заменува со „230 нови 
динари", 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРИ", а 
ќе се применува од 1. јануари 1966. година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦАНА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02-2028/1 

11 мај 1966 година 
Скопје 

Претседател, 
Михајло Апостолски, е. р. 

63. 
Врз основа на член 35. став 1. точка 1. од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65), во врска со член 31. од Основниот закон 
за пензиско осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 51/64, 56/65 и 14/66), Собранието на Републич-
ката заедница на социјалното осигурување на ра -
ботниците — Скопје, на својата седница одржана 
на 11 мај 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС 
НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ ОДНОСНО ЛИЧНИОТ 

ДОХОД ОД КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ 
ПЕНЗИЈА 

I 
Највисокиот износ на пензискиот основ однос-

но личниот доход од кој може да се определи пен-
зија според Основниот закон за пензиско осигуру-
вање и ' Основниот закон за инвалидско осигуру-
вање се определува во височина од 2.250. — нови 
динари. 

II 
Со влегување во сила на оваа одлука преста-

нува да . важи Одлуката за определување на на ј -
високиот износ на пензискиот основ од кој може 
да се определи пензија според Основниот закон 
за пензиско осигурување („Службен весник на СРМ" 

бр. 6/65) и Одлуката за измени и дополнување на 
Одлуката за определување на највисокиот износ 
на пензискиот основ од кој може да се определи 
пензија според Основниот закон за пензиското оси-
гурување („Службен весник на СРМ" бр. 6/66). 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува за определување на пензиите од 
1. јануари 1966. година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦАНА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02-2029/1 

11 мај 1966 година 
Скопје 

Претседател, 
Михајло Апостолски, е. р. 

64. 
Врз основа на член 35. став 1. точка 1. од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65), во врска со член 5. и 82. од Основниот 
закон за инвалидско осигурување („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 49/58 и 5/65), Собранието на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување на 
работниците, на својата седница одржана на 11 мај 
1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА 

ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА 

I. Во точката I. од Одлуката за висината на 
додатокот за помош и нега („Службен весник на 
СРМ" бр. 6/65), износот од „13.000. — динари ме-
сечно", се заменува со износот „175,50. — нови 
динари месечно". 

П. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од, 1. јануари 1966 година. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 02-2030/1 
11 мај 1966 година 

С к о п ј е 
Претседател, 

Михајло Апостолски, е. р. 

65. : 
Врз основа на член 3. став 2. од Законот за 

највисоката граница до која може да се определи 
стопата на придонесот за сите гранки на социјал-
ното осигурување во 1966. година („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 57/65) и член 10 од Законот за мер-
ките на кредитната политика во 1966. година („Слу-
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жбен лист на СФРЈ" бр. 57/65), Собранието на Ре-
публичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците, на својата седница одржана на 
ден 11. V. 1966. година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗА-
ЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ, ЗА ПОТРЕБИТЕ 
НА ФОНДОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА ВО 1966 

ГОДИНА 

1. Се задолжува Републичката заедница на со-
цијалното осигурување на работниците — Скопје 
ка ј Стопанската банка на СРМ — Скопје, на име 
кредит за покривање на разликата настаната со 
нерамномерниот прилив на приходите во фондот 
за додаток на деца во однос на предвидените рас-
ходи и поради планскиот дефицит за 1966. година 
во износ од 

Нови динари 22.973.000,00.— 
и тоа за: 
1. Планскиот дефицит 

за 1966. г. Нови динари 10.618.000,00.— 
2. Нерамномерен при-

лив на приходите 
во однос на предви-
дените расходи: 

а) нерамномерниот 
прилив на прихо-
дите како ре-
зултат на раз-
личита реализа-
ција на личниот 
доход Нови динари 7.655.000,00.— 

б) нерамномер-
н о ^ прилив 
на средствата во 
фондот на дода-
ток на деца при 
подигањето на 
средствата за ис-
плата на личните 
примања Нови динари 4.700.000.00.— 

Вкупно Нови динари 22.973.000,00.— 

2. Директорот на Републичкиот завод за со-
цијално осигурување, ќе го потпише договорот и 
определи услови за добивањето на кредит, во вид 
на месечните транши, а во согласност со оваа од-
лука. 

3. Кредитот ќе се отплати од редовните при-
ходи од фондот за додаток на деца и од воведу-
вање на вонреден придонес за додаток на деца за 
1967 година, заедно со каматата и другите расхо-
ди сврзани со кредитот. 

4. Условите за користење и отплата на креди-
тот (рокот, отплатата, каматата, месечни транши 
за користење на кредитот и друго) ќе се утврдат 
со договорот за кредит. 

5. Одлуката стапува во алда со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од денот на донесувањето. 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 02-1309/1 
11. мај 1966. година ^ 

С к о п ј е 
Претседател, 

Михајло Апостолски, е. р. 

бб. 

Врз основа на член 35. став 1. точка 4. од 
Основниот закон за организација и финансирање 
на социјалното осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 24/65) и член 97. од Основниот закон за 
здравственото осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 22/62 и 153/62 и „Службен лист на 
СФРЈ" бр. 15/65), по предлог на Стопанската ко-
мора на СРМ, Собранието на Републичката заед-
ница на социјалното осигурување на работниците, 
на седницата одржана на 11. мај 1966. година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ НА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ ПАРИЧНИ ИЗНОСИ НА КОИ ЗАНАЕТЧИИ-
ТЕ СЕ ОСИГУРУВААТ И КОИ СЛУЖАТ КАКО 
ОСНОВ ЗА ПЛАКАЊЕ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 

НА ПАРИЧНИ НАДОМЕСТОЦИ 

Член 1 
За плаќање придонеси и определување парич-

ни надоместоци според Основниот закон за здрав-
ственото осигурување занаетчиите се распореду-
ваат во основици на осигурување според височи-
ната на основицата за придонес од личен доход 
од занаетчиска дејност. 

Член 2 
Распоредувањето во основица на осигурување-

то се врши според утврдената основица за придо-
нес од личен доход од занаетчиска дејност на за-
наетчијата на чие име се води занаетчискиот ду-
ќан. 

Член 3 
Занаетчиите се распоредуваат во основици на 

осигурување според основицата за придонес од ли-
чен доход од занаетчиска дејност за изминатата 
година, односно за тековната година за занаетчи-
ите на кои основицата за придонес од личен до-
ход од занаетчиска дејност се утврдува однапред. 

Член 4 
Ако основицата за придонес од, личен доход 

од занаетчиска дејност е утврдена за дел од 
календарската година, распоредувањето на занает-
чијата во основица на осигурување се врши спо-
ред така утврдената основица за временскиот пе-
риод за кој е утврдена, пресметано за цела го-
дина. 
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ЧленЈ 5 
Во сите случаи кога основицата за придонес 

од личен доход од занаетчиска дејност не е утвр-
дена, занаетчијата привремено се распоредува во 
најниската основица на осигурувањето, односно! ос-
новицата за која ќе се определи осигуреникот, а 
по утврдувањето на истата ќе с'е распореди во 
соодветната основица на осигурувањето. 

Плаќањето на придонесот според привремено-
то распоредување во основица на осигурувањето 
претставува аконтација. 

Член 6 
Според основицата за придонес од личен до-

ход од занаетчиска дејност занаетчиите се распо-
редуваат во следните основици на осигурување: 

Основица за придонес од 
личен доход од занаетчи-

ска дејност 
до 3.500,00 Н. динари 
од 3.1500,01 до 4.500,00 
од 4.500,01 до 5.500,00 
од 5.500,01' до 7.000,00 
од 7.000,01 до 9.000,00 
од 9.000,01 до 11.000,00 
од 11.000,01 до 13.000,00 
од 13.000,01 до 15.000,00 
од 15.000,01 до 17.500,00 
ОД 17.500,01 до 20.000,00 
над 20.000,00 

Член 7 
Распоредувањето на занаетчијата во основица 

на осигурувањето и донесување решение го врши 
комуналниот завод за социјално осигурување на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на занаетчис-
киот дуќан врз основа на решението на надлеж-
ниот орган на општинското' собрание со кое е ут-
врдена основицата за придонес од личен доход 
од занаетчиска дејност. 

Распоредувањето во основица на осигурување-
то се врши секоја календарска година како и во 
случај на промена на основицата за придонес од 
личен доход од занаетчиската дејност. 

Член 8 
За распоредување во основица на осигурува-

њето занаетчијата е должен во срок од 8 дена 
по приемот на решението за утврдување на осно-
вицата за придонес од личен доход од занаетчис-
ка дејност да го достави .истото на надлежниот 
комунален завод за социјално осигурување. Во 
истиот срок занаетчијата е должен на комунал-
ниот завод да му достави и решение за секоја про-
мена во врска со основицата за придонес од личен 
доход од занаетчиска дејност. 

Член 9 
Надлежниот завод има право да ги срамнува 

податоците во врска со основицата за придонес од 
личен доход од занаетчиска дејност од својата е-
виденција со соодветната евиденција на надлеж-
ните општински собранија. Доколку се покажат 
разлики, заводот ќе донесе ново решение за раз-
мрсување со важност од денот на настанатата 
промена, 

Член 10 
Надлежниот комунален завод за социјално о-

сигурување е должен по еден примерок од реше-
нието за распоредувањето на занаетчијата во осно-
вица на осигурувањето да достави на занаетчи-
јата и надлежното општинско собрание. 

Член 11 
Занаетчијата е должен во срок од 8 дена од 

уписот на занаетчискиот дуќан во регистарот на 
занаетчиските дуќани на надлежниот комунален 
завод за социјално осигурување да му поднесе 
пријава за осигурување. Во истиот срок, занает-
чијата е должен на надлежниот завод да му под-
несе одјава на осигурувањето, ако дуќанот му е 
бришен, од регистарот. 

Со поднесување пријава на осигурувањето се 
поднесува потврда за уписот на занаетчискиот ду-
ќан во регистарот на занаетчиските дуќани и ре-
шение за утврдената основица за придонес од ли-
чен доход од занаетчиска дејност, односно! из ја-
ва за основицата на осигурување за која се опре-
делува во смисла на член 5. од оваа одлука. Со 
поднесувањето на објавата од осигурување се под-
несува и потврда за бришење на занаетчискиот 
дуќан од регистарот. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука, престанува да важи Одлуката за мерилата 
и начинот за распоредување на осигурениците за-
наетчии во осигуренички разреди („Службен весник 
на СРМ" бр. 27/63). 

Член 13 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник; на СРМ". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02-2033/1 

11 мај 1966 година 
С к о п ј е 

Претседател, 
Михајло Апостолски, е. р. 

67. 
Врз основа на член« 21, 22. и 315. од Основниот 

закон за организација и финансирање на соци-
јалното осигурување („Службен лист на СФРЈ"4 

бр. 24/65) и точка 6. и 8. од Одлуката за надомест 
на воените од војната и мирнодопските воени ин-
валиди и на инвалидите на трудот при купување 
на моторни возила („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
22/62), Собранието на Републичката заедница на 
социјалното осигурување на работниците на сво-
јата седница одржана на 11. V. 1966. година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТ НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ 

ПРИ КУПУВАЊЕ НА МОТОРНО ВОЗИЛО 

1. За надомест на инвалидите на трудот при 
купување на моторни возила се определува за 1966 
година износ од 74.000.— (седумдесет и четири 
илјади нови динари). 

Основица на осигурува-
њето во нето износ 

250,00 нови динари 
290,00 нови динари 
360,00 нови динари 
450,00 нови денари 
580,00 нови динари 
720,00 нови динари 
870,00 нови динари 

1.000,00 нови динари 
1.180,00 нови динари 
1.360,00 нови динари 
1.630,00 нови динари 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Исплатата на надоместокот паѓа на товар на 
фондот за инвалидско и пензиско осигурување на 
Републичката заедница на социјалното осигурува-
ње на работниците. 

2. З а определување надоместок на инвалиди 
на трудот во одделни случаи ќе решава Извршни-
от одбор на Собранието на Републичката заедница 
на социјалното осигурување на работниците. 

3. Средствата определени во точка 1. обезбе-
дени се со финансискиот план на фондот за инва-
лидско и пензиско осигурување за 1966. година. 

4. Оваа одлука стапува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник: на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1966 година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02-2032/1 

11 мај 1966 година 
С к о п ј е 

Претседател, 
Михајло Апостолски, е. р. 

68. 
Врз основа на член 118 став 2 од Основниот за-

кон за организација и финансирање на социјално-
то осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24 
/65 и 57/65), Собранието на Републичката заедница 
на социјалното осигурување на работниците Ско-
пје, на својата седница одржана на 11 мај 1966 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗА-

КРЕПНУВАЊЕ НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ВО 
1966 ГОДИНА 

I 
На уживателите на инвалидска, старосна и се-

мејна пензија ќе им се исплати надоместок за за-
крепнување во 1966 година во износ од 30 нови 
динари. 

II 
Надоместок од претходната точка им следува 

на уживателите на пензија кои го оствариле тоа 
право до 1 јануари 1966 година. 

На уживателите на пензија затечени во рабо-
тен однос на 1. јануари 1966. година со работно 
време од најмалку половина од полното работно 
време не им следува надоместок предвиден со оваа 
одлука. 

Повеќе уживатели на семејна пензија по едно 
решение се сметаат, за исплата по оваа одлука, 
како еден уживател. 

III 
Средствата за закрепнување на пензионерите 

издвоени во 1966 година по стопа од 1,5% од пен-
зиските примања, кои нема да бидат искористени 
во смисла на точка I и II од оваа одлука, ќе се 
употребат сообразно со нивната намена во наред-
ниот период. 

IV 
Исплатата на надоместокот за закрепнување на 

пензионерите по оваа одлука ќе се изврши заедно 
со пензиските примања за месец јули 1966 година. 

V 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 02-2023/1 

И. мај 1966. година 
С к о п ј е ) 

Претседател, 
Михајло Апостолски, е. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО ш ти п 

Стојан Ѓорѓиев од Струмица поднесе до овоЈ 
суд тужба за развод на бракот против Славка 
Цветковиќ, со непозната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жената се непознати, се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да одреди свој 
застапник. Во противно судот по службена долж-
ност го одредува за застапник Коце Бојаџиски, 
приправник во Окружниот суд во Штип, и делото 
ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 13/66. (36) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-

стапка за докажување на загубен бариран чек 
број 080873 на износ од 200,00 нови динари, на име 
Илич Фаница од Прилеп, со клаузула „чекот мо-
ж е да се употреби за купување на ќумур". 

Се поканува секое лице што го има најдено 
или го пронајде горенаведениот чек да јави на 
овој суд, во рок од 3 месеци по објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Окружниот суд во Прилеп, Р. бр. 282/66. 
(37) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИ 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на установите, на 17-1-1966 го-
динар, рег. број 31/66, е запишана под фирма: Уста-
нова за комунална хигиена и јавно зеленило, со 
седиште во Битола. Предмет на работењето на ус-
тановата е: 

— врши услуги во поглед одржувањето на јав-
ната хигиена на подрачјето на град Битола, ^ 

— сервисни услуги за потребите на домаќин-
ствата и работните организации, транспортни ус-
луги во поглед на јавната хигиена; 

— преработка на отпадни материјали и нивна 
продажба од одржувањето на јавната хигиена; 

— одржување на постојните и подигнување на 
нови паркови; 

—• ускладување изградбата на зеленилото со 
индустриската и другата изградба; 

— пошумување и одгледување на шумски кул-
тури и нивното претворување во парк-шуми, из-
летишта и ел.; 

— производство на шумски фиданки, дрва и 
грмушки за пошумување и озеленување; 

— производство на разен расад очен материјал 
за зеленило и негова продажба преку својата про-
давница; 
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—. изработува елаборати и проекти за потреби-
те на установата; 

—. погребни услуги во постојните светонедел-
ски, буковски и турски гробишта; 

— врши и други работи од комунална хигиена 
и јавно зеленило во склад со одлуките на Собра-
нието на општината Битола. 

Установата е основана од Општинското собра-
ние Битола, со решение број 07-331/1 од 30-ХП-
1965 година. 

Установата ќе ја потпишува Инж. Кирил Та-
севски, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола Ус 
бр. 35/66. , (330) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на ден 10-1-1966 
година, рег. број 21/66, е запишано под фирма: 
Средно техничко градежно училиште „Јанко Ми-
х а ј л о в е ^ " , со седиште во Кичево. Предмет на ра-
ботењето на училиштето е: оспособува кадри за 
градежништвото (квалификувани работници, тех-
нички цртачи и градежни техничари). 

Училиштето е основано од Собранието на оп-
штината Кичево, со решение боој 02-681/1 од 12-
Х-1965 година и број 02-8070/1 од 11-ХИ-1965 го-
дина. 

Училиштето ќе го потпишуваат Л И Н К О В С К И Во-
јо, директор, и Петрески Стојан, претседател на 
работната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
22/66, (333) 

— вршење стручни работи во областа на за-
болувањето од надлежноста, сходно член 30 и 
31 од Основниот закон за организација и финан-
сирање на запослувањето („Службен лист на 
СФРЈ" бр1. 15/65) и 

—. низ процесот на стручното оспособување 
врши производствена и услужна дејност, во сми-
сла на член 27 од Основниот закон за установите 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 5/65) како и сходно 
на другите прописи донесени врз законот. 

Заводот е основан од Собранието на Општин-
ската заедница за работите на затоплувањето — 
Дебар, со одлука број 01/41/1 од 19-1-1966 година. 

Заводот ќе го потпишува, Штерјоски Јован, ди-
ректор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола Ус бр. 
46/66. * (542) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 31-ХП-1963 
година под рег. бр. 72/65, е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на Сте-
ван Јовановски, досегашен управник на Здрав-
ствениот дом во Македонски Брод. 

Се овластува лицето Живко Белковски, в. д. 
управник, да го потпишува Здравствениот дом во 
Македонски Брод. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 
73/65. (343) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на ден 31-Ш-1966 
година, рег. број 63/63, е запишан под фирма: Цен-
тар за унапредување на земјоделието, со седиште 
во Битола. Предмет на работењето на Центарот 
е: испитувачка и применувачка работа во земјоде-
лието и тоа: 

—• работи на испитување и применување на 
нови сорти, 

—• врши педолошки испитувања на почвите; 
— работи на семепроизводство на исходен ели-

тен оригинален материјал, врши апробација и се-
меконтрола, 

—• работи на правилно искористување и одр-
жување на механизацијата ка ј стопанските органи-
зации, 

— работи на проблеми од сточарството и крм-
ната база, 

—• работи на одржување и ширење лозоовош-
ните насади и организира расадничко производ-
ство, 

—• работи на заштита на културите од болести, 
штетници и плевели, 

—> врши услуги со механизација, 
— работи на развивање и применување на коо-

перативни односи, 
— работи и на други дејности од областа на 

земјоделското производство. 
— Центарот е основан од спојувањето на ус-

тановите : Реонска опитна станица е. КукуречанИ, 
Земјоделското стопанство за практична обука на 
Земјоделското училиште „Борис Кидрич" од Бито-
ла и Реонската станица за заштита на растенијата 
во Битола, а согласно со решението на Собранието 
на општината Битола број 03-1190/1 од 23-111-1966 
година. 

Центарот ќе го потпишуваат инж. Димитар Ди-
мевски, в. д. директор, и Таневски В. Коле, кни-
говодител. Потписот е колективен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Рег. 
бр. 63/63. (541) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 15-11-1966 го-
дина под рег. број 7/66, е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на 
Стефановски Васил, досегашен управник на Вете-
ринарната станица во Охрид, 

Се овластува лицето Снегаров Климе Анастас, 
директор, да ја потпишува Ветеринарната станица 
во Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 39/66. (344) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 31-ХН-1965 
година под рег. број 73/65 е запишано следното: 
Му престанува овластувањето за потпишување на 
Богески Ристо, досегашен директор на Народниот 
универзитет „Светлост" — Кривогаштани. 

Се овластува лицето Илиевски Велко, дирек-
тор, да ја потпишува установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 75/65. (346) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 11-1-1966 го-
дина под рег. број 15/65, е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на 
Анастасовски Александар, досегашен потписник на 
Управата за пазари од Прилеп. 

Се овластува лицето Ристевски Глигур, в. д. 
управник, да ја потпишува Управата за пазари од 
Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 113/65. (350) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на ден 4 - Ш -
1966 година, рег. број 37/66, е запишан под фирма: 
Општински завод за запослување на работници во 
Дебар. Предмет на работењето на Заводот е: 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 378, 
страна 390, книга И е запишано следното: Се бри-
ше од регистарот на установите Печатарскиот по-
гон во Кавадарци на Новинско-издавачката уста-
нова „Трудбеник" од Скопје бидејќи со одлука на 
советот на Новинско издавачката установа „Труд-
беник" — Скопје од 4-Ш-1966 година и одлуката 
на погонот од 5-1П-1966 година како и согласноста 
на Општината Кавадарци број 05-1926 од 18-Ш-
1966 година, согласноста од Републичкиот совет за 
Македонија — Скопје број 08-494/1 од 14-111-1966 
година прерасна во Претпријатие печатница „Да-
скал Камче" — Кавадарци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 145/66. (442) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 26-1-1966 го-
дина под рег. број 9/65, е запишано следното: Се 
проширува дејноста на Заводот за урбанизам и ар-
хитектура од Охрид, уште со: вршење стучен над-
зор над изградбата на објектите и изведување на 
работите. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од Советот на работната заедница на Заводот 
за урбанизам — Охрид број 01-183/2 од 4-УШ-1965 
година и решението од Општинското собрание во 
Охрид број 01-9298 од 12-У1П-1965 година. 

Се овластува лицето Видовски Иван, секретар, 
да покрај досегашниот потписник Пантелеј Митков 
ја потпишува установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 10/65. (544) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 15-Ш-1966 го-
дина под рег. број 9/65, е запишано следното: Точ-
ката г) на решението на овој суд Ус бр. 18/65 од 
26-Х1-1965 година за пререгистрација на Заводот 
за урбанизам и архитектура од Охрид: се менува 
и гласи: 

„Изготвување на техничка документација за 
изградба на инвестициони објекти од општествен 
стандард, станбени згради и комунални објекти и 
објекти за граѓани и граѓанско правни лица". 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работната заедница на Заводот бр. 01-55/1 
од 1-Ш-1966 година и решението на Општинското 
собрание Охрид број 01-4164/1 од 9-Ш-1966 година. 

Од Окружниот* стопански суд во Битола, Ус 
бр', 66/66. (545) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 31-111-1966 
година под рег. број 26/66, е запишано следното: 
Земјоделското стопанство за практична обука на Зем-
јоделското училиште „Борис Кидрич" од Битола, 
престана со својата работа и се брише од региста-
рот на установите, кој го води овој суд, поради 
спојување со Реонската опитна станица во Куку-
речани и Реонската станица за заштита на расте-
нијата во Битола во новоформираната установа 
под име: Центар за унапредување на земјоделието 
во Битола. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работната заедница на Земјоделското сто-
панство за практична обука на Земјоделското учи-
лиште „Борис Кидрич" од Битола број 01-48/1 од 
9-Ш-1966 година и решението на Општинското со-
брание во Битола број 03-1190/1 од 23-111-1966 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 26/66. (548) 

тола престана со својата работа и се брише од ре-
гистарот на установите, кој го води овој суд, поради 
спојување со Реонската опитна станица во Куку-
речани, Земјоделското стопанство со практична 
обука и Земјоделското училиште „Борис Кидрич" 
од Битола во новоформираната установа под име: 
Центар за унапредување на земјоделието во Би-
тола. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката на работната заедница при Реонската ста-
ница за заштита на растенијата — Битола, број 
01-57 од 7-Ш-1966 година и решението на Општин-
ското собрание во Битола број 03/1190/1 од 23-111-
1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 78/66, (550) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈА 
И ДУЌАНИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 787, страна 605, книга III, е запишано под 
фирма: Угостителско претпријатие „Метропол" од 
Скопје — Бифе во Скопје, улица „716" (Аеродром). 
Предмет на работењето на бифето е: вршење уго-
стителски услуги во рамките на дејноста на прет-
пријатието. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Метропол" —• Скоп-
је, а согласно со решението на Собранието на оп-
штината Кисела Вода — Скопје број 02-9513/64 
од 2-Ш-1965 година. 

Раководител на бифето е Дуковски Славе. 
Бифето ќе го потпишува задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 625/65. (1373) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 31-111-1966 го-
дина под рег. број 19/66, е запишано следното: Ре-
онската опитна станица во Куку речани престана 
со својата работа и се брише од регистарот на ус-
тановите, кој го води овој суд, поради спојување со 
Реонската станица за заштита на. растенијата, Зем-
јоделското стопанство со практична обука на Зем-
јоделското училиште „Борис Кидрич" во Битола 
во новоформираната установа под име: Центар за 
унапредување на земјоделието во Битола. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работната заедница при Реонската опит-
на станица — Кукуречани број 01-187/1 од 8 - Ш -
1966 година и решението на Општинското собрание 
во Битола број 03-1190/1 од 23-111-1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 77/62. (549) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 787, страна 605, книга III, е запишано под 
фирма: Угостителско претпријатие „Метропол" од 
Скопје — Б и ф е во Скопје, улица „Иво Рибар Ло-
ла" (плоштад „Слобода"). Предмет на работењето 
на бифето е: вршење угостителски услуги во рам-
ките на дејноста на претпријатието. 

Бифето е основано од Работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Метропол" — Скоп-
је со одлука број 1600/10 од 23-Х-1965 година. 

Раководител на бифето е Славе Дуковски. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 626/65. (1374) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 31-111-1966 го-
дина под рег. број 127/65, е запишано следното: Ре-
онската станица за заштита на растенијата во Би-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 787, страна 605, книга III, е запишан под 
фирма: Угостителско претпријатие „Метропол" од 
Скопје — Мотел во Скопје во Долно Водно. Пред-
мет на работењето на мотелот е: вршење угости-
телски услуги и сместување, а во рамките на деј-
носта на претпријатието. 

Мотелот е основан од работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Метропол" — Скоп-
је, со одлука број 1600/6 од 23-Х-1965 година. 

Раководител на мотелот е Атанасовски Драги. 
Мотелот ќе го потпишува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 627/65. (1375) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 787, страна 605, книга III, е запишано под 
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фирма: Угостителско претпријатие „Метропол" од 
Скопје — Бифе во Скопје, населба Драчево, ули-
ца „1". Предмет на работењето на бифето е: врше-
ње угостителски услуги во рамките на дејноста 
на претпријатието. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
Угостителскто претпријатие „Метропол" од Скопје, 
со одлука број 1600/3 од 23-Х-1965 година. 

Раководител на бифето е Димовски Коце. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 628/65. (1376) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. број 787, страна 605, книга III, е, запишано 
под фирма: Угостителско претпријатие „Метропол" 
од Скопје —• Б и ф е во Скопје, улица „Бате Батев-
ски". Предмет на работењето на бифето е: пру-
жање угостителски услуги со точење на сите ви-
дови пијалоци, исхрана со поедноставни ладни ја-
дења и специјалитети на скара. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Метропол" од Скоп 
-је, со решение на Собранието на општината Ки-
села Вода — Скопје број 02-9517/64 од 1-Ш-1965 
година. 

Раководител на бифето е Дуковски Славе. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 629/65. (1377) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 787, страна 605, книга III, е запишано под 
фирма: Угостителско претпријатие „Метропол" од 
Скопје — Бифе во Скопје, улица „468" и „464" (во 
близината на чешмата во Кисела Вода). Предмет 
на работењето 'на бифето е: вршење угостителски 
услуги во рамките на дејноста на претпријатието. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Метропол" од Скопје, 
а согласно со решението на Собранието на општи-
ната Кисела Вода — Скопје број 05-8102 од 7-Х-
1964 година. 

Раководител на бифето е Јошевски Бошко. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скор је, Фи 
бр. 631/65. (1378) 

од Скопје —1 Бифе во Скопје, населба „Козле", 
улица „А". Предмет на работењето на бифето е: 
вршење угостителски услуги во рамките на деј-
ност на претпријатието. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Метропол" — Скоп-
је, со одлука број 1600/28 од 23.Х.1965 година. 

Раководител на бифето е Дуковски Славе. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 633/65. (1380) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 359, страна 1189, е запишан под фирма: 
Хидроелектрична централа „Бабуна" од село Бо-
гомила — Занаетчиски погон во село Богомила. 
Предмет на работењето на погонот е: поправка на 
електрични уреди за домакинството и вршење 
други слични стопански услуги. 

Погонот е основан од работничкиот совет на 
Хидроелектричната централа „Бабуна" од село Бо-
гомила, а согласно со решението на Собранието на 
општината Богомила број 04—259 од 30.1.1965 год. 

Раководител на погонот е Антониевски Раде. 
Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 598/65. (1389) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 213, страна 781, книга II, е запишан под 
фирма: „Тутун" — трговско претпријатие за про-
мет со цигари, кибрит и вредносници на големо и 
мало —• Скопје — Киоск во село Јегуновце, Општи-
на Тетово. Предмет на работењето на киоскот е: 
продажба на цигари, кибрит, вредносници, прибор 
за пишување, прибор за бричење, разни разглед-
ници и хигиенска гума на мало. 

Киоскот е основан од работничкиот совет на 
„Тутун" трговско претпријатие за промет со цига-
ри, кибрит и вредносници на големо и мало — 
Скопје, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово број 04—4922/1 од 3.VI. 1965 год. 

Раководител на киоскот е Михајловски Бранко. 
Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 641/65. (1434) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 787, стр. 605 книга III, е запишано под фир-
ма: Угостителско претпријатие „Метропол" од Скоп-
је — Бифе во Скопје, улица „Огњан Прица" (до 
подвозникот). Предмет на работењето на бифето е: 
пружање угостителски услуги со точење на сите 
видови пијалоци, исхрана со поедноставни јадења 
и специјалитети на скара. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Метропол" од Скоп-
је, а согласно со решението на Собранието на оп-
штината Кисела Вода — Скопје број 02—9514/64 од 
2.Ш.1965 година. 

Раководител на бифето е Дуковски Славе. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 632/65. (1379) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. број 787, страна 605, книга III, е запишано 
под фирма: Угостителско претпријатие „Метропол" 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 18, страна 1046, книга И, е запишана под 
фирма: „Банат" претпријатие за производство на 
сточна храна,и промет со сточна храна, жита, грав 
и ориз и производи од мелничката индустрија — 
Скопје —• Продавница во Скопје, населба Горче Пе-
тров И. Предмет на работењето на Продавницата е: 
продажба на житарица брашно, брашнени произ-
води. сточна храна, грав и ориз и производи од 
мелничката индустрија. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Банат" — Скопје, а соглас-
но со решението на Собранието на општината 
Идадија — Скопје број 04—20176 од 16.Х.1965 год. 

Раководител на продавницата е Јуруковски 
Велимир. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 662/65. (1452) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 191, страна 509, е запишана под фирма: 
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Претпријатие за производство на огревен и граде-
жен материјал „Огрев" од Кавадарци — Продав-
ница број 6 во Кавадарци, улица „Илинденска". 
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на мебел од сите видови, машини за шиење, 
велосипеди и железарска метална стока. 

Подавницата е основана од Работничкиот совет 
на Претпријатието „Огрев" од Кавадарци, а согласно 
со решението на Собранието на општината Ка-
вадарци број 05—8054/1 од 12.Х1.1965 година. 

Раководител на продавницата е Геле Ристов. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 683/65. (1453) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 471, страна 813 книга II, е запишана под 
фирма: Топилница за цинк и олово во основање 
„Злетово" — Титов Велес. Предмет на работењето 
на топилницата е: производство и преработка на 
цинк, олово, попратни метали, легури и сулфорна 
киселина, вршење услуги на помошни погони и ла-
бораторија. 

Топилницата е основана од Собранието на оп-
штината Титов Велес со решение број 13808 од 
12.Х1.1965 година. 

Топилницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Јонче Котески, директор, рударски ин-
жинер, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 669/65. (1463) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 315, страна 949, е запишана под фирма 
Занаетчиско производно и услужно претпријатие 
„ Т и б е т а н к а " од Кавадарци — Продавница за 
конфекција број 1 во Кавадарци, улица „7-ми сеп-
тември" број 15. Предмет на работењето на про-
давницата е: трговија со конфекција која ја произ-
ведува претпријатието во чиј состав се наоѓа про-
давницата, како и производи на други производи-
тели за надополнување асортиманот на стоката. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Занаетчиското производно и услужно прет-
пријатие „Тиквешанка" — Кавадарци, а согласно 
со решението на Собранието на општината Кава-
дарци број 05—2440 од 27.Ш.1965 година. 

Раководител на продавницата е Боро Мукаетов. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 518/65. (1486) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 315, страна 949, е запишан под фирма: 
Занаетчиско производно и услужно претпријатие 
,,'Тиквешанка" од Кавадарци — Стаклорезачки ду-
ќан во Кавадарци, улица „Илинденска". Предмет 
на работењето на дуќанот е: вршење услуги на гра-
ѓаните со застаклување на стакло од сите димен-
зии, изработка на шлифовано стакло, изработка на 
огледала и сите останати стаклорезачки услуги. 

Дуќанот е основан од работничкиот совет на 
Занаетчиското производно и услужно претприја-
тие „Тиквешанка" — Кавадарци, а согласно со ре-
шението на Собранието на општината Кавадарци 
број 05—2041 од 27.111.1965 година. 

Раководител на дуќанот е Ацо Николов. 
Дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 591/65. (1487) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 316, страна 949, е запишана под фирма: 
Занаетчиско производно и услужно претпријатие 
„Тиквешанка" од Кавадарци — Продавница за 
конфекција број 3 во Кавадарци, улица „7 септем-
ври" бр. 14. Предмет на работењето на продавни-
цата е: трговија на мало со детска конфекција и 
останата детска облека. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Занаетчиското производно и услужно прет-
пријатие „Тиквешанка" од Кавадарци, а согласно 
со решението на Собранието на општината Кава-
дарци број 05—3022 од 5.У.1965 година. 

Раководител на продавницата е Петрова Јоана. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во .границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 603/65. (1488) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18.XI.1964 година под рег. број 8/56, книга I е запи-
шано следното: Земјоделската задруга „Борис Ве-
левски" од село Беранци се брише од регистарот 
на стопанските организации поради припој ување 
кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелаго-
нија" од Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 381/64. (62) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 878, страна 93, книга IV, е запишана под 
фирма: Занаетчиско метално трговско услужно 
претпријатие „26 јули" од Скопје — Продавница 
број 1 во Скопје, улица „Раде Кончар" број 50. 
Предмет на работењето на продавницата е: набав-
ка и промет со моторни возила, земјоделска меха-
низација и орадија, набавка и промет со резервни 
делови. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Занаетчиското метално трговски услужно 
претпријатие „26 јули" — Скопје а согласно со ре-
шението на Собранието на општината Идадија — 
Скопје број 04—20507 од 2.ХП.1965 година. 

Раководител на продавницата е Стојмир Ан-
гелковски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 704/65. (1491) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
под рег. број 297, страна 1183, книга I е запишано 
следното: Согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово број 01—ИЗ од 1.11.1965 година 
со кое се одобрува Одлуката на работничкиот со-
вет на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Јаго-
да" — Тетово, фирмата се менува и ќе гласи: Зем-
јоделски комбинат „Полог" — Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 158/65. (364) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31.ХИ.1964 година на страна 197, реден број 4, е за-
пашано следното: Се менува Фирмата на Тргов-
ското претпријатие на големо „Напредок" од Ко-
чани и за натака ќе гласи: Трговска работна орга-
низација на големо и мало „Нова трговија" со се-
диште во Кочани. 

Промената на фирмата е запишана во реги-
старот врз основа на одлуката на работничкиот со-
вет бр. 5123/59 од 23.ХП.1964 година и решението 
на Одделението за стопанство на Собранието на 
општината Кочани број 03—11083 од 24. ХП, 1964 
година. 
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Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 180/64. (390[ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28.1.1965 година на страна 201, реден број 2 е запи-
т а н о конституирањето на Фабриката за чадори 
„Винка" во изградба од Виница, на ден 19.1.1965 
година. 

Конституирањето на фабриката е запишано во 
регистарот врз основа на решението на Отсекот за 
стопанство и комунални работи на Собранието на 
општината Виница број 0501—4323/1 од 10.ХН.1964 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
број 16/65. (393) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 31.ХН.1964 година на страна 131, реден број 3 
запишано следното: Маџиров Мито, досегашен ди-
ректор на Градското трговско претпријатие за от-
падоци „Отпад" од Струмица, е разрешен од долж-
ност. На негово место за директор е назначен Киро 
Пандев Ќосев. 

Промената на директорот е запишана во реги-
старот врз основа на одлуката на работничкиот со-
вет на претпријатието од 10.VIII.1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 172/64. (395) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 26, страна 83 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Трговското книжарско 
претпријатие „Младина" од Скопје, Антон Наумов-
ски, е разрешен од должност и му престанува пра-
вото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен со 
решение на работничкиот совет на претпријатието 
број 137 од 1.111.1965 година Иван М. Кацарски. 
Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува со стариот регистриран потписник Го-
шко Крепиевски, сметано од 9.Ш.1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 161/65. (427) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17.1 V.!965 година на страна 348, реден број 5 е за-
пишано следното: Васил Певкев, досегашен лик-
видационен управник на Електро механичкото 
претпријатија „Монтажа" од Струмица, е сменет од 
должност. На негово место за ликвидационен уп-
равник е назначен лицето Иван Јанушев. 

Промената е запишана во регистарот врз осно-
ва на поднесената пријава од претседателот на 
Ликвидациониот совет на Окружниот стопански 
суд во Штип број Л. 4/62—30 од 18.11.1965 година и 
решенијата на Ликвидациониот совет Л. бр. 4/62—26 
и Л. бр. 4/62—28. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 45/65. ' (480) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10.111.1965 година под рег. број 192/55, книга I е за-
пишано следното: Престанува овластувањето на 
лицето Пане Велков, досегашен потписник на Ра-
ботничката менза на Претпријатието за транспорт 
—• Битола, а се овластуваат лицата Ружа Наумова и 
Гога Георгиев, да ја потпишуваат мензата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 53/65. (641) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19.Г\Ѓ.1965 година на страна 60, реден број 3 е за-
пишано следното: Градежното претпријатие „Ма-
леш" од Берово е припоено кон Градежното прет-
пријатие „Пелагонија" од Скопје, како посебна по-
гонска единица, која ќе се води под назив: Тра« 
дежно претпријатие „Пелагонија" од Скопје, Гра-
дилиште број VII со седиште во Берово. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на Претпријатието „Малеш" — Берово 
број 275 од 21^111.1962 година, одлуката на работ-
ничкиот совет на Претпријатието „Пелагонија" — 
Скопје број 10821 од 26.1Х.1962 година и решение-
то на Народниот одбор на општината Берово број 
01—913 од 8.ГУ.1963 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 36/64. (691) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19.ПЛ1965 година на страна 100, реден број 13 е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Ме-
шовито™ трговско претпријатие на големо и мало 
„Трго-Македонија" од Делчево и со промет на наф-
та и нафтени деривати на големо и мало. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
решението на Советот за стопанство на Собранието 
на општината Делчево бр. 04—6294 од 19.ХИ.1964 
година и одлуката на работничкиот совет на прет-
пријатието бр. ОЗ—1894 од 18.ХП.1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 25/65. (692) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 7.V. 1965 година на страна 121, реден број 2 е 
запишано конституирањето на Занаетчиското ус-
лужно претпријатие „Прогрес" од Делчево на ден 
29.ПЛ1965 година. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа 
на одлуката на Управниот одбор на претпријатие-
то број ОЗ—277 од 7.IV. 1965 година, решението на 
Одделението за стопанство и финансии на Собра-
нието на општината Делчево број 04—1643/1 од 26.1^ 
1965 година и решението на Собранието на општи-
ната Делчево бр. 04—1643/1 од 23.111.1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 74/65. (693) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 17.1^1965 година на страна 222, реден број 13 е 
запишано следното: Инж. агрономот Ангел Шуман-
ски, директор на. Земјоделско-индустрискиот комби-
нат „Црвена звезда" од Штип е разрешен од долж-
ност. На негово место за директор е назначен инж. 
агрономот Алија Беговски. 

Покрај директорот комбинатот ќе го потпишу-
ваат и лицата: Мијалче Коларов, директор на сто-
панско-сметководниот сектор, и Станишко Давит-
ков, ш е ф на книговодството. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на комбинатот 
број 16 од 9.Ш.1865 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 55/65. (498) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24^.1965 година на страна 193, реден број 7 е за-
пишано следното: Земјоделската задруга „Вис" од 
село Соколарци, Кочанско, со целата актива и па-
сива се припои кон Земјоделско производно пре-
хранбено преработуваниот комбинат „Искра" од 
Кочани. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на Задружниот совет на задругата „Вис" 
од село Соколарци број 53 од З.Ш.1965 година, од-
луката на работничкиот совет на Комбинатот „Ис-
кра" — Кочани број 402 од 18.111.1965 година и ре-
шението на Собранието на општината Кочани број 
01—3067/1 од 24.111.1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 65/65. (695) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11.У.1965 година на страна 240, реден број 10 е за-
пишано следното: Досегашниот технички раково-
дител на Погонот предилница од Охрид на Работ-
ната заедница „Македонка" од Штип Анастас Ива-
новски е разрешен од должност. На негово место 
за раководител на погонот е назначен Коле Митев 
Тодев. 

Истовремено се запиша промената на досегаш-
ниот раководител и на Погонот предилница од Гев-
гелија Ристо Џалев, на чие место за раководител 
е назначен Горѓи Иванов Наков. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на управниот одбор на „Македонка" — 
Штип бр. 208/У0 од 19.11.1965 година за Погонот во 
Охрид и решението на управниот одбор на заед-
ницата број 234/65—УО од 8.Ш.1965 година за Про-
ди лницата во Гевгелија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 73/65. (698) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29.У.1965 година на страна 122, реден број 8 е запи-
шано следното: Досегашниот директор на Шумското 
индустриското стопанство од Пехчево, Атанас То-
чевски, е разрешен од должност. На негово место 
за в. д. директор е назначен Ѓорѓи Димитров Ту-
џарски. 

Промената на директорот е запишана во реги-
старот врз основа на одлуката на работничкиот со-
вет на претпријатието број 46 од 21.ХН.1964 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 176/64. (699) 

ден 21.1У.1965 година на страна 208, реден број 2 е 
запишано следното: Се менува фирмата на Град-
ското народно претпријатие кино „Балкан" од 
Струмица, која во иднина ќе гласи: Претпријатие 
за прикажување на филмови кино „Балкан" — 
Струмица. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
решението на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Струмица број ОЗ—2046/1 
од 13.111.1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 60/65. (706) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21.У.1965 година на страна 25, реден број 3 е запи-
шано следното: Досегашниот раководител на Про-
давницата во Штип на Југословенскиот комбинат 
за гуми и чевли, Стојко Цветковски, е разрешен 
од должност. На негово место за раководител е 
назначен Светислав Јовиќ, кој е овластен да ја 
претставува и потпишува продавницата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 69/65. (709) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29.V. 1965 година на страна 58, реден број 4 е запи-
шано следното: Досегашниот директор на Градеж-
ното занаетчиско претпријатие „Слога" од Св. Ни-
коле, Стево Саздов, е разрешен од должност. На 
негово место за в. д. директор е назначен Трајан 
Стојче Лазаров, кој ќе го претставува и потпишу-
ва претпријатието. 

Промената на директорот е запишана во реги-
старот врз основа на одлуката на работничкиот 
совет на претпријатието број 112 од 3.1 V. 1965 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 61/65. (700) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатието и дуќаните 
под рег. број 192, страна 511 е запишано следното: 
Согласно со решението на Собранието на општи-
ната Кисела Вода — Скопје број 30 од 25.Ш.1965 
година се симнува присилната управа над Кон-
фекционата фабрика „Прогрес" —- Скопје. 

Со горецитираното решение на Собранието на 
општината Кисела Вода — Скопје број 30 од 25ЈП. 
1965 година е разрешен од должност присилниот 
управник Новковски Душко, а се поставува за в. д. 
директор на Конфекционата фабрика „Прогрес" — 
Скопје и како таков во иднина ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува со новоназначениот пот-
писник Никола Гогов, в. д. директор на финансо-
вото одделение, сметано од 29.V. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 346/65. (728) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29.V. 1965 година на страна 299, реден број 11 е за-
пишано следното: Земјоделската задруга „Палаз-
лија" од село Петралинци, Струмичко, се припои 
кон Земјоделското претпријатие „Хамзали" од 
Хамзали, Струмичко, со целата актива и пасива. 

Истовремено се запиша и проширувањето на 
дејноста на претпријатието, кое за натака ќе ги 
обавува и следните дејности: 

— ^ о п е р и р а њ е со земјоделски производители 
од подрачјето на селата: Петралинци, Старо Бал-
девци, Гечерли и Сарај, 

— снабдување на кооперантите со потребните 
репродукциони материјали за земјоделското про-
изводство и 

— вршење откуп на сите видови земјоделски 
производи од ова подрачје. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
решението на Собранието на општината Струмица 
број 01—3913/1 од 27.111.1965 година, одлуката на 
работничкиот совет на Претпријатието „Хамзали" 
број 258 од 12.11.1965 година и одлуката на задруж-
ниот совет на Земјоделската задруга „Палазлија" 
од село Петралинци број 31 од 19.11.1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 56/65. (705) 

Окпужниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатието и дуќаните 
под рег. број 819, страна 877. книга III е запишано 
следното: Дејноста на Филијалата во Скопје на 
улица „Маршал Тито" број 41 на Југословенското 
туристичко и автобуско претпријатие „Путник" од 
Белград во иднина се проширува и со: 

1. изнајмување сопствени и туѓи превозни сред-
ства со и без возач на домашни и странски пат-
ници и туристи — такси сужба со и без возач; 

2. организирање изработка на сувенири и сит-
на стока за спомен како и организирање изработ-
ка на сите предмети по домовите; 

3. продажба на марки, грамофонски плочи, пре-
работки од тутун, домашни и туѓи пијалоци и фо-
томатеријали; и 

4. изградба и организација на туристички об-
јекти со или без учество на странски инвестиции 
за домашни и странски туристи и пружање на сите 
угостителско-туристички и други услуги потребни 
на туристите што престојуваат во тие објекти, со-
гласно решението Фи бр. 1092/65 од 22.У.1965 година 
на Окружниот стопански суд во Белград. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 364/65. (752) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 29и, страна 747 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Претпријатието за про-
изводство на машински и рачни теписи, печатени 
шамии за промет на големо и мало „Македонски 
фолклор" — Скопје, Александар Димковски, е раз-
решен од должнос и му престанува правото за 
потпишување. 
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За директор на претпријатието е назначен Пан-
до То левски. Тој претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува со новоназначениот пот-
писник Левко Наумовски, ш е ф на сметководството, 
и старите регистрирани потписници: Сајковски 
Тр:- јин, ш е ф на комерцијалното одделение, Добри-
ла Душан, технички раководител, Јосип Јовановиќ, 
Јамијан Бахрам, Павлов Никола и Спасе Марков-
;ли, сметано од 10Л7Т.1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 366/65. (753) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 881, страна 105, книга IV е запишано 
следното: На Столарском производно претпријатие 
„Просперитет" — Скопје е одобрено конституира-
њето на ден 26.ГУ.1965 година со одлука на работ-
ничкиот совет број 406/1 од 5.У1.1965 година. 

Досегашниот в. д. директор на претпријатието 
Димитар Јовановски е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За директор на Столарском производно прет-
пријатие „Просперитет" — Скопје е назначен ин-
женер Димитров ски Иван. Тој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува со Андов 
Ганчо, самостоен сметководител, во границите на 
овластувањето, сметано од 5.У1.1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи 
бр. 3155/65. (754) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21.1У.1965 година под рег. број 1/63, книга II е за-
пишано следното: На Мурговски Тоде му преста-
нува овластувањето за потпишување на Претпри-
јатието за градење и проектирање „Трудбеник" од 
Охрид. 

Се овластува лицето Наумовски М. Ристо, в. д. 
директор, да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 90/65. (769) 

Досегашниот потписник на Занаетчиската задруга 
„Минер" — Куманово, Пановски Димчо, технички 
раководител, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За нов потписник на задругата е назначен С а ч -
ковски Д. Петар, ш е ф на сметководството. Тој за-
другата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
со старите регистрирани потписници Стојче ѓор-
ѓиевски, в. д. управник, и Буковиќ Блажев Гаврил, 
управник на задругата, сметано од 11.У.1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 291/65. (820) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10.1У.1965 година под рег. број 5/55, книга I е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето на 
Михајлсвски Видан да ја потпишува Земјодел-
ската задруга „Чагор" од село Лопатица, Битолско 

Се овластува лицето Филиповски Томе, сега-
шен управник на задругата, да покрај досегашниот 
потписник Ивановски Васил, ја потпишува задру-
гата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 83/65. (763) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 270, страна 1055, книга I е запишано 
следното: Согласно со одлуката на Собранието на 
општината Крива Паланка број ОЗ—1986/1 од 5.1У. 
1965 година е одобрено конституирањето на Гра-
дежно занаетчиската услужна задруга „Лисец" — 
Крива Паланка. 

Досегашниот в. д. управник Златко Тодоровски, 
е разрешен од должност и за нов в. д. управник 
на Градежната занаетчиско услужна задруга „Ли-
сец" — Крива Паланка е назначен Арсковски Ве-
лин. 'Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува со новоназначените потписници и тоа: 
Миличевиќ Трајче, работоводител, и Стојчевски 
Александар, референт по работни односи сметано 
од 25.У.1965 година. 

* Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 326/65. (821) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 216, страна 607 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Комуналното прет-
пријатие за вршење комунални услуги „Сервис" — 
Гостивар, и тоа: Илкоски Душанов Митре, ш е ф на 
сметководството, и Младен Дојчиновски, секретар, 
им престанува правото за потпишување, бидејки 
првиот е разрешен од должност, а вториот иде во 
пензија. 

За нови потписници на претпријатието се на-
значени следните лица: Огњановски Витко, в. д. 
ш е ф на сметководството, Божиновски Петко, гра-
дежен техничар, и Симјановски Димитрија, секре-
тар на претпријатието. Тие претпријатието ќе го 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат со ста-
риот регистриран потписник Селими Идриз, сме-
тано од 6.VII. 1965 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 433/65. (916) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 626, страна 617, книга II е запишано 
следното: Согласно со решението на Собранието 
на општината Саат Кула Скопје број 03/1—22230 
од 5.ХП.1964 година дејноста на Трговското прет-
пријатие за откуп и промет со сите видови отпа-
доци, фелерични стоки, стари употребливи работи, 
демодирана стока, како и сите видови на половни 
моторни возила на големо и мало „Наша Суровина" 
— Скопје се проширува и во иднана е: откуп и 
продажба на сите видови отпадоци, фелерични 
стоки, стари употребливи работи, демодирана стока, 
како и сите видови на половни моторни возила на 
големо и мало, а како дополнување на асортима-
нот и ограничен процент — 20—30% регуларна сто-
ка: кожна галантерија — производи од кожа и тек-
стилни производи — конфекција, кратка стока и 
метража, с;^ен штофови. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 373/65. (780) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 19.VI. 1965 година на страна 101, реден број 5 е 
запишано следното: Досегашниот директор на Шум-
ско-индустрискиот комбинат „Методи Митевски-
Брицо" од Берово, инж. Михаил Пехчевски, е раз-
решен од должност. За директор на комбинатот 
е назначен Никола Суџуковиќ кој ќе ја врши са-
мо должноста в. д. директор без да има право на 
потпишување на жиро сметката на комбинатот. 

Промената е запишана во регистарот врз основа 
на одлуката на работничкиот совет на комбинатот 
бр. 01—1065 од 15.111.1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр, 107/65. (939) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 196, страна 577 е запишано следното: 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 21.VI. 1965 година на страна 123, реден број 1 е 
запишано следното: Погонот шумарство на Шум-
ско индустрискиот комбинат „Методи Митевски-
Брицо" од Берово, се издвои во самостојна погон-
ска единица под назив: Погон „Шумарство", со се-
диште во Берово. 

Погонот ќе ги врши следните дејности: 
—• узгој, експлоатација и нега на шумите и 

пасиштата, 
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— пошумување на долини и пасишта како и 
плантажно пошумување, 

— производство на посад очен материјал и шум-
ски семиња, 

— продажба на материјали на трети лица и 
набавка на механизација и опрема. 

Директор на Погонот односно в. д. директор е 
Никола Суџуковиќ а ш е ф на истиот е инж. Џоко 
Ружински, но истите не ја потпишуваат сметката 
него потписници на сите парични документи се ли-
цата: инж. Илија Трајански и Димитар Шахпаски. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на комбинатот од 
5.У1.1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 89/65. (938) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 30.VI. 1965 година на страна 122, реден број 9 е 
запишано следното: Досегашниот в. д. директор на 
Шумското индустриско стопанство од Пехчево, ѓор-
ѓи Димитров Туџарски, е разрешен од должност. 
На негово место за директор е назначен Атанас 
Точевски. 

Досегашниот в. д. директор останува за натака, 
само како секретар, кој ќе го потпишува стопан-
ството во отсуство на директорот. 

Промената на директорот е запишана во реги-
старот врз основа на одлуката на работничкиот со-
вет на стопанството број 13 од 5.1У.1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 87/65. (944) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 29.У1.1965 година на ' страна 228, реден број 2 е 
запишано следното: Се проширува предметот на 
работењето на Деловницата на Новинско-издавач-
кото и печатарско претпријатие „Нова Македонија" 
од Штип, со тоа што ќе врши: продажба на сите 
видови цигари и кибрит. 

Проширувањето на предметот на работењето на 
Деловницата е запишано во регистарот врз основа 
на одлуката на работничкиот совет на Новинско-
издавачкото и печатарско претпријатие „Нова Ма-
кедонија" — Скопје од 14.V. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 99/65. (952) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи 
РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Здравствена легитимација издадена од К З СО — 
Филијала — Ресен на име Муамер 3. Шерифовски, 
е. Грнчари, Ресен. (1920) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Ресен на име Невзат Ганиевски, е. 
Грнчари, Ресен. (1921) 

Здравствена легитимација бр. 27109 на име Ва-
са Мирчева, плоштад „Којник" бр. 19, Т. Велес. (1922) 

Свидетелство од IV одделение на име Благој 
М. Ончевски, ул. „Бл. Страчков" бр. 4, Т. Велес. 

Здравствена легитимација бр. 11952, издадена од 
КЗСО — Штип на име Ристо Стоилков, ул. „Слав-
чо Стоименски" бр. 8, Штип. (1924) 

Здравствена легитимација бр. 11017, издадена од 
КЗСО — Филијала — Кочани на име Павлина Бо-
рисова Илиева, ул. „Ст. Ербапче" бр. 81, Кочани. 

Здравствена легитимација бр. 40051 на име Мла-
денка Симонова, е. Зрновци, Кочани. (1926) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бошко Т. Костадиновски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душко Зафировић Скопје. (1928) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Деса Костиќ, Скопје. (1929) 

Здравствена легитимација бр. 40076, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Милка Томова, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Маре К. Димитриева, Скопје. (1931) 

Индекс бр. 3345, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Ж и в а н к а Петреска, Скопје. 

Здравствена легитимација на име Загорка Ву-
јошевић Скопје. (1933» 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Св. Николе на име Васил Трајковски, е. Сопот, Св. 
Николе. (1934) 

Здравствена легнаимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благородна Галевска, Скопје. (1935) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име. Исак Абази ,с. Романовце, Кума-
ново. (1936) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Неготино на име Павлина А. Ангелова, Скопје. (1937) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сакип Р. Груби, Скопје. (1938) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рефик Селманов, Скопје. (1939) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамиз Салихи, Скопје. (1940) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шабан Гаши, Скопје. (1941) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Софка Јанчевска, Скопје. (1942» 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Атиџа Мустафова, Скопје. (1943) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јорданка С. Черепналкоска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО ~ 
Скопје на име Магдалена Љубиновска, н. Влае, 
Скопје. (1945) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фазли Морина, Скопје. (1946) 

Оружен лист бр. 71 за ловечка пушка, издаден 
од СВР — Урошевац на име Савко В. Николов, 
Скопје. (1947) 

Работна книшка бр. 53594, издадена од Бирото 
за посредување на трудот Скопје на име Трајко 
Петровски, Скопје. (1948) 

Работна книшка рег. бр. 1496, серија бр. 280894 
издадена од Бирото за посредување на трудот — 
Скопје на име Радослав Симовски, Скопје. (1949) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цвета Спировска, Скопје. (1950) 

Здравствена легитимација бр. 238884, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Емил Крстевски, Скопје 
^ (1951) 

Здравствена ^легитимација издадена од ЗСО — 
Штип на име Чедо Д. Џукич, Скопје. (1952) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Стеван Гоцалевски, ул. „М. Пијаде" 
бр. 227, Прилеп. (1953) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Абдурахман Мифтари, Скопје. (1954) 

Здравствена легитимација бр. 7552, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Слободан П. Филиповски, 
Скопје. (1955) 

Работна книшка бр. 44643, издадена ед Бирото 
за запосредување на трудот Скопје на име Филип 
Кочов, Скопје. (1956) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на Јулка Блажева, Скопје. (1957» 

Здравствена легитимација бр 1760, издадена од 
ЗОО — Кавадарци на име Маријана Блажова Мур-
цева, ул. „Партизанска" бр. 13, Кавадарци. (1958) 

Воена книшка на име Никола Настев Дамја-
н о в и , ул. „Никола Ѓурковиќ" н. зграда, стан 6, 
^Крушево. (1959; 

Сообраќајна дозвола бр. 11-24, издадена од СВР 
— Битола на П. Т. Т. — Битола. (1960) 

Сообраќајна дозвола бр. 19-78, издадена од СВР 
Битола на Пошта — Битола. (1961) 



Сдр. 216 — Вр. 15 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Битола на име Трајче Спировски, ул. „Горѓи Су-
гаре" бр. 7, Битола. (1962) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Милан Антанасијевиќ, ул. „Ив. Ми-
ладиновиќ" бр. 39, Битола. (1963) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Џунџа Јовановска, ул. „Кленовец" 
бр. 33, Битола. (1964) 

Сообраќајна дозвола за моторно возило — к а -
мион, марка „Пионир" рег. бр. Б Т — 15-78 на Зем-
јоделското претпријатие „Прогрес" е. Долнени, Би-
тола. (1965) 

Работна книшка бр. 14776, издадена од Прилеп 
на име Илија Миноски, ул. „Илија Игески" бр. 0, 
Прилеп. . (1966) 

Здравствена легитимација издадена од К З СО — 
Т. Велес на име Слободан Спасев Димов, ул. „4 
станбена заедница" бр. 132, Т. Велес. (1967) 

Здравствена легитимација издадена од К З СО — 
Гевгелија на име Магда Д. Стојанова, е. Миравци, 
Гевгелија. 0968) 

Сообраќајна дозвола бр. 143, за камион „ГАЗ" 
рег. бр. ТВ—11—43, издадена од СВР — Т. Велес 
на Земјоделски комбинат „Повардарие" — Него-
тино. (1969) 

Здравствена легитимација бр. 113152, издадена 
од Т. Велес на име Васил Т. Рисов, е. Поменово, 
Т. Велес. (1970) 

Здравствена легитимација бр. 11357, издадена 
од Т. Велес на име Душан Ристовски, е. Поменово, 
Т. Велес. (1971> 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5545, 
издадена од КЗСО— Гостивар на име Џеладин 
Зулбеари, ул. „Никола Парапунов" нова зграда, 
Гостивар. (1973) 

Здравствена легитимација на име Славица Не-
делковска, ул. „Тодор Циповски" бр. 56, Тетово. 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
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КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИ-
ОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ 

НА КУЛТУРАТА — СКОПЈЕ 
распишува 

К О Н К У Р С 
за ПОМОШНИК ДИРЕКТОР 
У с л о в и : Покрај условите предвидени со 

Основниот закон за работни односи, кандидатот 
треба да го исполнува и следното: 

25 мај 1966 

— да има висока спрема и по можност повеќе-
годишна пракса во областа на заштитата на спо-
мениците на културата. 

Личниот доход се регулира со Правилникот 
Молбите со податоци за стручната спрема и 

движењето во службата, да се достават на Репуб-
личкиот завод — Скопје, поштенски ф а х 207 во 
рок од 15 дена по објавувањето. 

Поблиски информации на телефон 33-743, 34-650. 
(746) 
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