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28. 
Врз основа на член 5 од Законот за книговод-

ството на работните организации од општествени-
те дејности („Службен весник на СРМ" бр. 11/69), 
републичкиот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 

ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО 
БИЛАНСОТ НА СОСТОЈБАТА, БИЛАНСОТ НА 
УСПЕХОТ, ПРОБНИОТ БИЛАНС И ОБРАЗЕЦОТ 

ЗА ДЕЛОВНИОТ РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА 
ГОДИНАТА 

1. Работните организации од општествените 
дејности (во натамошниот текст: организации од 
општествените дејности) ги пополнуваат обрасците 
за билансот на состојбата, билансот на успехот, 
пробниот биланс и деловниот резултат во текот на 
годината, утврдени со Одлуката за содржината на 
Контниот план, билансот на состојбата, билансот 
на успехот, пробниот биланс и образецот за делов-
ниот резултат во текот на годината („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 33/70), според одредбите на ова 
упатство. 

2. Податоците во сите обрасци од точка 1 се 
искажуваат во цели износи (со пари). 

3. Билансот на состојбата на 31 декември 19 
година, се пополнува врз основа на книговодстве-
ната состојба, усогласена со вистинската состојба, 
на следниот начин: 

1) Под реден број 1 до 80 се внесуваат подато-
ците од соодветните конта наведени во колона 2 на 
овој образец, според состојбата искажана на оддел-
ни конта на крајот на годината. . 

Податоците во колоната 4 се внесуваат врз 
основа на решението за завршната сметка од прет-
ходната година. 

Податоците во колоната 5 се однесуваат на 
тековната година. 

Организациите од општествените дејности, на-
станати со спојување во текот на годината за ко-
ја се поднесува завршната сметка, податоците за 
претходната година ги искажуваат на тој начин 
што ги собираат износите на соодветните податоци 
од завршната сметка за претходната година на си-
те споеви организации. 

Организациите од општествените дејности кон 
кои во текот на годината за која се поднесува за-
вршната сметка се припоени други организации, 
податоците за претходната година ги искажуваат 
на тој начин што ги собираат износите на соодвет-
ните податоци од својата завршна сметка за прет-
ходната година и од завршните сметки за претход-
ната година од организациите што им се припоени. 
Ако припоените организации имаат статус на са-
мостојна организација на здружениот труд, а водат 
посебно книговодство, тие за претходната година 
ги внесуваат податоците од својата завршна сметка. 

Организациите од општествените дејности кон 
кои во текот на годината се припоени други орга-
низации, покрај исполнетиот биланс на состојбата 
и биланс на успехот што ги поднесуваат за своето 
работење во текот на годината, заради статистичка 
обработка, посебно поднесуваат и пополнет биланс 
на успехот во кој ги внесуваат податоците за ор-

ганизациите што им се припоени. Во овој биланс 
на успехот се внесуваат податоци само за теков-
ната година под ред. бр. 1 до 72, а во посебните 
податоци не се искажуваат податоците од редните 
броеви 4, 5, 6 и 7 врз основа на завршните сметки 
од сите припоени организации за периодот од 1 
јануари до денот на спојувањето. 

Организациите од општествените дејности што 
се поделиле односно к а ј кои во годината за која се 
поднесува завршната сметка е извршено издвоју-
вање, ќе ги покажуваат, по претходна меѓусебна 
спогодба, податоците за претходната година само 
к а ј една од организациите настанати со поделба 
односно издвојување, додека другите организации 
настанати со поделба односно издвојување назна-
чуваат во колоната за претходната година дека 
податоците се покажани к а ј определена организа-
ција, наведувајќи го називот на таа организација. 
АКО новите организации пред поделбата односно 
издвојувањето работеле како самостојни организа-
ции на здружениот труд, тие податоци за прет-
ходната година ги внесуваат од својата завршна 
сметка. 

Организациите од општествените дејности, на-
станати со поделба во текот на годината за која 
се поднесува завршната сметка, меѓусебно ќе се 
спогодат која од нив, заради статистичка обработ-
ка, ќе го пополни посебно и билансот на успехот 
за работната организација што се поделила. Во 
овој биланс на успехот се внесуваат податоците 
само за тековната година од реден; број 1 до 72, а 
во посебните податоци не се пополнуваат редните 
броеви 4, 5, 6 и 7 врз основа на завршната сметка 
на поделената работна организација. 

Организациите од општествените дејности осно-
вани во тековната година во колоната за претход-
ната година ставаат ознака „Новооснована орга-
низација". 

Самостојните организации на здружениот труд 
во работна организација со својство на правно ли-
це и организациите во состав на здружените орга-
низации од општествените Дејности го пополну-
ваат билансот на состојбата на начин предвиден 
за организациите од општествените дејности 

Самостојните организации на здружениот труд 
во организациите од општествените дејности без 
својство на правно лице билансот на состојбата го 
пополнуваат само ако е тоа предвидено во статутот 
за организациите од општествените дејности. 

Збирниот биланс на состојбата за организаци-
јата од општествените дејности како целина која 
во својот состав има самостојни организации на 
здружениот труд со својство на правно лице и 
збирниот биланс за здружената организација од 
општествените дејности како целина, претставува 
прост збир на елементите од билансот на состојбата 
на одделните организации на здружениот труд од-
носно на одделните организации во состав на здру-
жените организации од општествените дејности. 

Ако со статутот на организацијата од опште-
ствените дејности е предвидено и самостојните ор-
ганизации на здружениот труд. без својство на 
правно лице да пополнуваат биланс на состојбата, 
податоците за овие самостојни организации на 
здружениот труд во збирниот биланс на органи-
зацијата од општествените дејности како целина 
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се внесуваат на начин наведен во претходниот 
став. 

Овие одредби аналогно ќе се применуваат и 
при составувањето на билансот на успехот и де-
ловниот резултат во текот на годината. 

Под реден бр. 4 Се искажуваат паричните сред-
ства што не се искажани под другите редни 
броеви, како што се: средства на доходот 
ако се издвоени на посебна сметка к а ј Служ-
бата на општественото книговодство, за делот 
на неисплатените лични доходи, динарските 
средства наменети за купување на девизи, 
отворените акредитиви во динари и др. 

Под реден бр. 5, 6 и 7 Се искажуваат побарувања-
та според бруто-принципот. 

Под реден бр. 9 Организациите од општествените 
дејности што вршат производно-услужна деј-
ност и што имаат залихи на недовршено про-
изводство и готови производи ги искажуваат 
договорните и законските обврски и личните 
доходи содржани во залихите, доколку одлу-
чат залихите да ги водат во смисла на одред-
бите на член 87 од Законот за средствата на 
работните организации. 

Под реден бр. 10 Организациите од општествените 
дејности што вршат производствено услужни 
дејности и имаат залихи на недовршено про-
изводство и готови производи, го искажуваат 
делот на потрошените средства за тековната 
заедничка потрошувачка содржан во вредно-
ста на залихите, согласно одредбите од член 
14 од Законот за утврдување и расподелба 
на доходот во работните организации. 

Под реден бр. 14 до 18 Се искажуваат залихите по 
вредности утврдени според член 87 од За -
конот за средствата на работните организации 
според нето-принципот, доколку организаци-
јата од општествените дејности ги води за-
лихите во плански цени. 

Под реден бр. 29 Се искажуваат средства што се 
за подолг период имобилисани, а се иска-
жани на контата означени во колоната 2. 

Под реден бр. 32 Се внесуваат износите на догово-
рените и законските обврски исплатени во 
поголем износ отколку што требало да се 
плати, 

Под реден бр. 33 Се искажува делот на загубата од 
контото 185 во износ што е покриен од де-
ловниот фонд и се наоѓа на контото 901. 

Под реден бр. 34 Се искажува остатокот на непо-
криената загуба. Овој износ се добива кога 
од вкупно непокриената загуба од контото 185 
ќе се одбие делот на загубата искажан под 
ред бр. 33. 

Под реден број 35 Се искажуваат паричните сред-
ства на резервниот фонд. 

Под реден број 36 Се искажуваат пласманите од 
средствата на резервниот фонд, како на при-
мер: 20% орочени средства од задолжител-
ниот дел на резервниот фонд и сл. 

Под реден број 62 Се искажуваат обврските по за-
прениот данок на промет на стоки на мало 
што не е елемент на вкупниот приход ниту 
пак, законска обврска. 

Под реден број 68 Се искажува укалкулираниот 
дел од доходот (договорните и законски об-
врски и личните доходи) содржани во вред-
носта на залихите на недовршеното производ-
ство и готовите производи. Овој износ, по пра-
вило треба да е еднаков со износот под ре-
ден бр. 9. 

4. Билансот на успехот, се пополнува врз ос-
нова на книговодствените положби земени од соод-
ветните конта наведени во колона 2 од овој обра-
зец. 

Податоците во колона 4 се внесуваат од одо-
брената завршна сметка за претходната година. 

Податоците во колона 5 се внесуваат од соод-
ветните конта од колоната за тековната година. 

Под реден број 1 Се искажува вредноста на зали-
хите на недовршеното производство, на соп-
ствените полупроизводи и готови производи 
со положба на почетокот на годината и тоа 
само до висина на потрошените средства (ма-
теријални трошоци и амортизација) искажа-
ни на контата означени во колона 2. 

Под реден број 2 до 6 се внесуваат вкалкулираните 
износи од контата наведени во колона 2. 

Под реден број 4 се внесуваат износите за личните 
издатоци што паѓаат на товар на трошоците 
на работењето и тоа: 

— дневници за службени патувања и пре-
местувања и патни паушали; 

— дневници за службени патувања и преме-
стувања во странство; 

— теренски додатоци и надоместоци за од-
воен живот од семејството; 

— награди на ученици во стопанството и ав-
торски хонорари; 

— издатоци за службена и работна облека; 
— издатоци за превоз на работниците на ра-

бота и од работа; 
— награди за работа на студенти и ученици 

од средни школи за времето на практич-
ната работа и др. -

Под реден број 8 Се внесува износот на набавната 
вредност на реализираната трговска стока, 
материјалите и отпадоците без данок на про-
мет на стоки на мало, во вкупниот износ 
што е книжен на контата наведени во ко-
лона 2. 

Под реден број 9 Се искажува износот на вонред-
ните расходи од кои треба да се одземат раз-
ликите настанати при инвентарисувањето са-
мо к а ј залихите на недовршеното' производ-
ство, сопствените полупроизводи и готовите 
производи (разлики меѓу книговодствената и 
стварната положба на залихите), со оглед на 
тоа што овие разлики се книжени при ин-
вентарисувањето на споменатите залихи на 
товар на вонредните расходи. 

Под реден број 11 Се искажува вредноста на не-
довршеното производство, сопствените полу-
производи и готовите производи со состојба 
на крајот на годината и тоа само до висина 
на потрошените средства (материјални тро-
шоци и амортизација) искажани на контата 
означени во колона 2. 

Под реден број 15 Во реализацијата влегува и вред-
носта на недовршеното производство, сопст-
вените полупроизводи и готовите производи, 
што при пописот е книжена како кусок на 
товар на одговорните лица, ако овој кусок 
претходно не е веќе книжен како реализа-
ција. 

Под реден број 16 Се внесува вредноста на реа-
лизацијата на производите и услугите оства-
рени меѓу самостојните организации на здру-
жениот труд која се смета како вкупен при-
ход и другата интерна реализација. 
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Под реден број 19 Се искажува другата реализа-
ција што не е наведена во другите сметки 
на реализацијата како на пример: 

— реализација на инвестициите во сопствена 
режија ; 

— реализација на инвестиционото одржување 
на основните средства; 

— реализација на поправките и одржувањето 
на ситниот инвентар, амбалажата и авто-
гумите и др. 

Под реден број 22 Се искажува надоместокот за по-
кривање разликата во цените на залихите на 
одделни видови стока извршена на товар на 
резервниот односно деловниот фонд според 
одредбите на: 

— Законот за покривање разликите во це-
ните при продажба на залихите на оддел-
ни видови стоки во 1968 и 1969 година 
„Службен лист на СФРЈ" бр. 24/68); 

— Законот за измени и дополнувања на За -
конот за средства на стопанските органи-
зации („Службен лист на СФРЈ", бр. 24/68). 

Под реден број 23 Се искажуваат вонредните при-
ходи од кои треба да се одбијат утврдените 
вишоци при пописот само к а ј недовршеното 
производство, сопствените полупроизводи и 
готовите производи (разликата меѓу ствар-
ната и книговодствената положба) бидејќи 
тие се веќе книжени при пописот како вон-
редни приходи. 

Под ред. бр. 27 до 45 Се искажуваат износите кои 
според одлуката на работната организација 
се издвоени од доходот за покривање на ис-
платените аконтации по наведените основи. 

Под ред. бр. 36 Се внесува износот што работната 
организација го дала врз основа на договор, 
од доходот на другите самостојни организа-
ции на здружениот труд за покривање на за-
губите на тие организации. 

Под ред. бр. 37 Се внесува износот што организа-
цијата на општествените служби го дала од 
доходот за потребите на општествените служ-
би во смисла на член 12 став 3 од Основниот 
закон за утврдување и расподелба на доходот 
во работните организации. 

Под ред. бр. 67 Се внесува износот што организа-
цијата на општествените дејности го прими-

- ла врз основа на договор од другите само-
стојни организации на здружениот труд за 
покривање на загубите. 

Под реден бр. 71 Се внесуваат податоците на на-
чинот објаснет под реден бр. 34 во билансот 
на состојбата. 

Посебни податоци 

Под реден бр. 2 Се внесува износот на исплатените 
лични доходи без придонеси, т. е. без придо-
несот од личен доход од работен однос, при-
донесот за образование, придонесот за соци-
јално осигурување и придонесот за з а л о ж у -
вање. 

Под реден бр. 3 Се внесува износот на исплатените 
придонеси од личниот доход наброени под 
реден бр. 2. 

Под реден бр. 4 Се внесува износот на просечно 
користените основни средства, кој се пресме-
тува на тој начин што збирот на состојбата 
на почетокот на секој месец и на крајот на 
годината (31 декември) на сметките на гру-

пата00,01 и дел од сметката 120 кој се од-
несува на заедничките вложувања во основ-
ни средства, намален за збирот на месечните 
положби на сметките од групата 02, а поде-
лено со бројот на месеците плус 1 односно со 
бројот на положбите земени во пресметува-
њето. 

Под реден бр. 5 Се внесува износот на просечно 
користените обртни средства, кој се пресме-
тува на тој начин што збирот на положбата 
на почетокот ца секој месец и на крајот на 
годината (31 декември) на групите на смет-
ките 90 и 91, кога од збирот на износите на 
сметките 90 и 91 се одбие износот на просеч-
но користените основни средства (ред. бр. 4) 
и износот на основните средства во (група 
на сметките 03). Добиениот износ треба да се 
зголеми за износот на користените средства 
за обртни намени од резервниот фонд (дел на 
сметката 050), Фондот на заедничката потро-
шувачка (дел од сметката 080) и другите фон-
дови (дел од сметката 070). 

Под ред, бр. 6 Се внесува податокот за бројот на 
запее лентите врз основа на бројната состојба 
на крајот на секој месец во текот на годи-
ната. 

Под ред. бр. 7 Се внесува износот на укалкулира-
ните часови кој се дели со бројот на работ-
ните часови на работникот од редовен работен 
однос. Бројот на работните часови за еден ра-
ботник се. пресметува така што бројот на из-
работените месеци се помножува со бројот на 
часовите предвидени со општиот акт на ра-
ботната организација. 

Под ред. бр. 8 Се внесуваат сите издатоци извр-
шени во текот на годината за стручно обра-
зование ма кадрите, без оглед на изворите 
на финансирања. 

Под ред, бр. И Се внесуваат стварно исплатените 
трошоци за инвестиционо одржување на ос-
новните средства без пренесена положба. 

Под ред, бр. "12 и 13 Се внесуваат податоците за 
потрошените средства за заедничка потро-
шувачка според наведените намени, врз ос-
нова на податоците за промените настанати 
во текот на годината на сметка 080. 

Под ред. бр. 14 Се внесува положбата на непотро-
шените средства за станбена изградба од де-
лот пресметан по стопа од 4% врз основа на 
движењето на овие средства на сметките 980 
и 080, со тоа што во оваа положба се вклу-
чуваат и средствата што се привремено ко-
ристени како обртни, а до крајот на годината 
не се вратени. 

Под ред. бр. 19 Се искажуваат примени износи на 
работните организации за стручно образова-
ние на кадрите и слично. 

Под ред. бр. 20 Се искажуваат приходите од гра-
ѓаните и граѓанско-правните лица, надоме-
стоци за учество во трошоците на образова-
нието, надоместоците за болнички трошоци 
и др. 

Под ред бр. 24 Се искажуваат приходите на науч-
но-истражувачките установи по други осно-
ви, а не по основ на научно-истражувачката 
работа. 

Податоците искажани под реден број 17 до 24 
одговараат на реден број 24 од Билансот на ус-
пехот. 
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5. Пробниот биланс се пополнува на следниот 
начин: 

— во колона 3 се внесуваат сите конта про-
пишани со контниот план; 

— во колоните 4 и 5 се внесува почетната по-
ложба на одделни пропишани конта т. е. пренесе-
ната положба од претходната година; 

— во колоните 6 и 7 се внесува вкупниот про-
мет на пропишаните конта заедно со почетната 
положба; и 

— во колоните 8 и 9 се внесува салдото на 
сите пропишани конта кои покажуваат салдо. 

6. Деловниот резултат во текот на годината се 
пополнува врз основа на книговодствените полож-
би од соодветните конта наведени во колона 2 од 
образецот. 

Податоците од реден број 1 до 39 се внесуваат 
на истиот начин како што е објаснето за пополну-
вањето на Билансот на успехот, со исклучоци кои 
посебно се објаснуваат со тоа што расподелбата 
на доходот од ред. бр. 27 до 39 е од привремен ка-
рактер, бидејќи според одредбите на член И од 
Основниот закон за утврдувањето и распределбата 
на доходот во работните организации, крајна ра-
спределба на доходот се врши на крајот на годи-
ната со завршната сметка. 

Образецот деловен резултат во текот на годи-
ната, се пополнува на следниот начин: 

— податоците во колона 4 се внесуваат од пе-
риодичната пресметка за истиот пресметковен пе-
риод од минатата година; 

— податоците во позициите на деловниот ре-
зултат во текот на годината се пополнуваат ана-
логно на пополнувањето на истоимените податоци 
во билансот на успехот, со тоа што не се врши 
крајна расподелба на доходот. 

7. Со влегувањето во сила на ова упатство, 
престанува да в а ж и Упатството за содржината на 
одделни позиции во билансот на положбата, би-
лансот на успехот, заклучниот лист и образецот за 
деловниот резултат во текот на годината „Службен 
весник на СРМ", бр. 13/69 и 42/69). 

8. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1. јануари 1971 година. 

о Бр. 07-366 
18 февруари 1971 година 

Скопје 

Републички секретар за финансии, 
Андон Макрадули, с. р. 

29. 
Врз основа на член 5 од Законот за книговод-

ството на работните организации од општествени-
те дејности („Службен весник на СРМ" бр. 11/69), 
републичкиот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОН-
ТА ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА РАБОТНИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

1. Во Упатството за содржината на одделни 
конта во контниот план за работните организации 
од општествените дејности („Службен весник на 
СРМ" бр. 13/69 и 42/69) во точката 5 по контото 
023, се додава ново конто кое гласи: 

„На контото 027 — Исправка на вредноста на 
трајно поупотребливите средства, се води пресме-
таната амортизација и книговодствените отписи на 
трајно неупотребливите основни средства". 

2, Во точката 45, по контото 905, се додава но-
во конто кое гласи: 

„На контото 906 — Санациони кредити, се води 
состојбата и движењето на добиените кредити за 
санирање на деловните загуби. На товар на ова 
конто се книжат отплатите по овие кредити. 

3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1971 година. 

Бр. 07-366 
18 февруари 1971 година 

Скопје 

Републички секретар за финансии, 
Андон Макрадули, с. р. 

30. 
Врз основа на член 3, 6, 7 и 10 од Законот за 

условите под кои работните организации можат да 
произведуваат и доработуваат семе („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 36/66), републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СПИСОКОТ НА РАБОТНИ ОР-
ГАНИЗАЦИИ КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИ-
ТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНА КОНТРОЛА НА ПРО-
ИЗВОДСТВОТО НА СЕМЕ, ЗА УТВРДУВАЊЕ 

КВАЛИТЕТОТ НА СЕМЕТО И ЗА ВРШЕЊЕ 
АНАЛИЗА НА СЕМЕТО 

Се утврдува дека работни организации кои 
имаат стручна служба за стручна контрола на про-
изводството на семе како и стручна служба за ут-
врдување квалитетот на семето се: 

1) Институтот за памук — Струмица, за гради-
нарски семиња; и 

2) Опитната станица за афион и лековити бил-
ки „Алкалоид" — Кавадарци, за семенски мате-
ријал од афион, 

Бр. 10-320/1 
22 февруари 1971 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
инж. Трајко Апостоловски, с. р. 

Службени објави 
ОБЈАВА ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 11 став 2 од Зако-
нот за условите под кои работните организации 
можат да произведуваат и доработуваат семе, об-
јавува дека од Регистарот на производители на 
семе се бришат следните организации: 

1) Земјоделско-индустрискиот комбинат „Кума-
ново" — Куманово, за производство на семе од 
градинарски култури. Рег. број 40, страна 40, книга 
I, решение број 10-43/1 од 22. II. 1971 година; и 

2) Опитната станица за афион и лековити билки 
„Алкалоид" — Кавадарци, за производство на семен-
ски материјал од афион. Рег. бр. 51, стр. 51, книга 
I, решение бр. 10-100/1 од 22. II. 1971 година. 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 
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ОБЈАВА ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА 
ДОРАБОТУВАЧИ НА СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 11 став 2 од Законот 
за условите под кои работните организации можат 
да произведуваат и доработуваат семе, објавува 
дека од Регистарот на доработувачи на семе се 
брише: 

„,,Жито-Македонија" филијала Битола, рег. . 
број 18, страна 18, книга I, решение број 10-319/1 
од 22. II. 1971 година. 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА ЗА ЗАПИШУ-
ВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОРАБОТУВАЧИ 

НА СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 10 од Законот за 
условите под кои работните организации можат да 
произведуваат и доработуваат семе, објавува дека 
во Регистарот на доработувачи на семе се запиша-
ни следните организации: 

1) „Агро-Македонија" — Филијала Битола, за 
доработка на семе од житни култури. Рег. бр. 42, 
стр. 42, книга I, решение бр. 10-85/1 од 22. И. 1971 
година; и 

2) Опитната станица за афион и лековити бил-
ки „Алкалоид" — Кавадарци, за доработка на се-
ме од афион. Рег. број 43, стр. 43, книга I, решение 
број 10-100/2 од 22. II. 1971 година. 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

Огласен дел 
С У Д С К И О Г Л А С И 

- О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд во Скопје, тужителката 
Клементина Танасковска, родена Крлевска, од 
Скопје, ул. „Радушка" бр. 58 - Ѓорче Петров, под-
несе тужба за развод на брак против тужениот 
Димче Танасковски, порано од Скопје, а сега во 
неизвесност. Се повикува тужениот Димче Танас-
ковски, во рок од 30 дена по објавувањето на овој 
оглас, да ја соопшти на судот својата точна адреса 
или да се јави лично во судот. Во противен случај 
ќе му се одреди старател за посебен случај кој ќе 
го застапува во овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 366/70. (16) 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО БИТОЛА 

Живко Митревски, од Битола, булевар „1 Мај" 
бр. 291, поднесе тужба во овој суд за развод на 
брак, против Митревска Љуба, од Битола, сега исе-
лена во Австралија со непознато место на живее-
ње. Се повикува тужената во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ" да се јави или да одреди свој застапник. 
Во противно на истата ќе и биде одреден застапник 
по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 82/71. (17) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 517, 
страна 113, книга Ш е запишано следното: Кон 
Здравствената установа „Дебарски Бањи" — Де-
бар се присоединува Угостителското претпријатие 
„Македонија" — Дебар, согласно со одлуката бр. 
01—297/5 од 27. ХП. 1969 година за спроведување 
референдум во Здравствената установа „Дебарски 
бањи" — Дебар, Угостителското претпријатие „Ма-
кедонија" — Дебар, и решението бр. 02—186/1 од 
23. П. 1970 година, за давање согласност на Соб-
ранието на општината Дебар. 

Со одлуката бр. 01—68/1 од 2. П. 1970 година, 
на советот на работната заедница и решението 
бр. 02—313/1 од 23. П. 1970 година, за давање сог-
ласност на Собранието на општината Дебар деј-
носта на установата се проширува и со продажба 
на разни трговски стоки на мало како своја до-
полнителна дејност. 

Со присоединувањето кон Здравствената уста-
нова „Дебарски бањи" — Дебар, Угостителското 
претпријатие „Македонија" — Дебар се брише од 
регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. 
бр. 13, страна 121, книга I. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 34 од 9. IX. 1970 година. (1475) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег бр. 5, стра-
на 17, книга I е запишано следното: Досегашниот 
управител на Основното училиште „Јан Амос Ко-
менски" — Скопје, Спасе Тодоровски, е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпи-
шување. 

За директор на споменатото училиште е на-
значен Бадев Атанас, кој истото ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овлас-
тувањето, со новоназначениот потписник Скари-
чева Иванка, секретар — режисер, сметано од 1. 
УП. 1970 година. 

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

бр. 90 од 15. ХП. 1970 година . (7) 

Ок,ружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 114, 
страна 682, книга П, е запишано следното: Се бри-
ше од регистарот на претпријатијата и дуќаните 
Заводот за здравствена заштита на ма јки и деца 
— Скопје, бидејќи се присоединува кон Здравстве-
ниот дом на Скопје — Скопје, со одлуката бр. 
0201—408/2 од 21. П. 1970 година, на Советот на 
работната заедница на Заводот за здравствена за-
штита на ма јки и деца — Скопје и одлуката бр. 
01—4131 од 6. УП. 1970 година, на советот на 
Здравствениот дом на Скопје — Скопје, решението 
бр. 01—4129 од 24. IX. 1970 година, на Собранието 
на град Скопје и одлуката бр. 3174 од 9. VII. 1970 
година, на Здравствениот дом на Скопје — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр 135 од 27. X. 1970 г. (8) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите ,рег. бр. 644, 
страна 797, книга Ш е запишано следното: Кон 
Здравствениот дом на Скопје — Скопје се присое-
динува Заводот за здравствена заштита на ма јки и 
деца — Скопје, согласно со одлуката бр. 0201—403/2 
од 21. П. 1970 година, па советот на работната заед-
ница на Заводот за здравствена заштита на мајки 
и деца — Скопје, одлуката бр. 01—4131 од 6. УП. 
1970 година, на советот на Здравствениот дом на 
Скопје — Скопје, решението бр. 01—4129 од 24. IX. 
1970 година, на Собранието на град Скопје, и одлу-
ката бр. 3174 од 9. УП. 1970 година, на Собранието 
на СРМ - Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 136 од 27. X. 1970 г. (9) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 114, стра-
на 680, книга I е запишано следното: Досегашниот 
директор на Заводот за здравствена заштита на ма ј -
ки и деца — Скопје д - р Драгољуб Караџиски е 
разрешен од должност и му преста,нува правото за 
потпишување. 

За в. д. директор на Заводот за здравствена 
заштита на мајки и деца — Скопје е назначена д-р 
Милана Влашка, ко ја установата ќе ја потпишува, 
задолжрва и раздолжува во границите на овласту-
вањето, со старите регистрирани потписници и тоа: 
Вааил Таневски, ш е ф на отсекот за материјално и 
финансиско книговодство, и Глигор Новаков, по-
мошник управник, ,сметано од 8. XI. 1967 година. 

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

бр. 109 од 28, XI. 1970 г. (10) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, /рег. бр. 662, стра-
на 791, книга Ш е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Основното училиште „Маршал 
Тито" — село Нова Брезица, Скопско, Велковски 
Аргилов Спасоје, директор, му престанува правото 
за потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на опоменатото училиште е назна-
чен Павловски Стојанов Александар, кој истото ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, со новоназначениот потпис-
ник Крстевски Здравков Александар, секретар, сме-
тано од 28. ХП. 1970 година. 

Обврската пред банката е с?о два потпалеа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус-

бр, 168 од 29. ХП. 1970 година, (12) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 35, страна 
144, книга I е запишано следното: На досегашниот 
потписник на Уметничката галерија — Скопје, По-
повиќ Љиљана, кустос, и престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешена од должност. 

За нов П О Т П И С Н И К на Уметничката галерија — 
Скопје е назначен; Поповиќ Душан, . секретар, КОЈ 
истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, со стариот регис-
триран ПОТПИСНИК Мартиноски Никола, директор, 
сметано од 9. ХП. 1970 година, 

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

бр. 163 од 6. I. 1970 г. (44) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 28. ХП. 1970 
година, рег. бр. 13/70, е запишана под име: Виша 
угостителско-туристичка школа, со седиште во Ох-
рид. Предмет на работењето на школата е образо-
вание на кадри од прв степен, од областа на угос-
тителството и туризмот. 

Школата е основана од Здруженото угостител-
ско-туристичко стопанство од СРМ, со одлуката од 
11. IX. 1970 година. 

Потписници на Школата се Бранко Бунташески, 
директор, и Мирјана Сидорова. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр, 63/70. (205) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 28. ХП. 1970 
година, рег. бр. 14/70, е запишан под име: Колек-
ционен овошен насад — Арборетум „Андреја Зог-
раф", со седиште во Ресен. Предмет на работењето 
на колекциониот овошен насад е одгледување и 
проучување на автохтоните и други овошни ви-
дови сорти во Македонија. 

Колекциониот овошен насад е основан од Соб-
ранието на општината Ресен и Заводот за овоштар-
ство на СРМ — Скопје. 

Потпишувањето ќе го врши Панде Т. Поповски, 
привремен раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 53/70. (206) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 542, страна 7, книга П е запишана под 
фирма: Казнено-поправителен дом — Економија — 
Идризово — Продавница во Скопје, ул. „464" бр. 23 
(Кисела Вода). Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на овошје и зеленчук. 

Продавницата е основана од Советот на Работ-
ната заедница при КПД — Идризово, со одлуката 
бр. 2022/1 од 9. V. 1968 година, од одржаната сед-
ница на 8. V. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Абази Куртиш 
Мамут. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Казнено-поправителниот дом — Идри-
зово, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 845/68 од 28. IX. 1970 година. (1754) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и ,дуќаните, 
рег. бр. 1387, страна 430, книга VI е запишано под 
фирма: „Врбас" — индустриски прехранбен комби-
нат — Здружено претпријатие — Врбас — Орга-
низација на здружен труд — Складиште во Скопје, 
ул. „Енгелсова" бр. 37. Предмет на работењето на 
складиштето е продажба на готова стока, масло за 
јадење, маст, месни конзерви, сувомесни производи, 
заклана живина и сирење. 

С к л а д и ш т е н е основано од работничкиот совет 
на Индустриско-прехранбениот комбинат — Здру-
жено претпријатие „Врбас" — од Врбас, со одлу-
ката од одржаната седница на 12. УШ. 1969 година. 

Раководител на складот е Станојевиќ Видоје. 
Организацијата на здружен труд — Складиште 

во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Станојевиќ Видоје, раководител, во граници-
те на овластувањето. 

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

бр. 961/69 од 17. IX. 1970 г. (1755) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1173, страна 893, книга V е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за посредување во 
трговијата на "големо и мало „Југотрговија" — Скоп-
је — Организација на здружен труд — Продавница 
број 2 во село Љубен, Скопско. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на колонијални 
стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие за посредување во тр-
говијата на големо и мало „Југотрговија" — Скоп-
је, со одлуката бр. 269/1 од 10. IV. 1970 година. 

Раководител на 'продавницата е Качар Саит. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 469 од 14. IX. 1970 год. (1756) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 324, страна 183, книга Ш е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со меша-
ни стоки на големо и мало „Клепа" — Градско — 
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Организација на здружен труд — Продавница во 
Скопје, ул. „1115" бр. 55. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на мешана индустриска 
стока на мало, со исклучок на прехранбени артик-
ли и запаливи материи. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие за промет со мешани 
стоки на големо и мало „Клепа" — Градско, со од-
луката од одржаната седница на 14. I. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Младенка Ни-
кодинова Рајевска. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 144/69 од 9. X. 1970 г. (1757) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 324, страна 183, книга Ш е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со мешани' 
стоки на големо и мало „Клепа" — Градско — Де-
ловна единица — Скопје — Организација на здру-
жен труд — Продавница во Скопје, ул. „Цветан Ди-
мов" бб. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на индустриска стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет е а Трговското претпријатие „Клепа" — Градско, 
со одлуката од одржаната седница на 16. I. 1969 год, 

Раководител на продавницата е Јован Ристов-
ски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 354/69 од 8. X. 1970 г. (1758) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1157, страна 327, книга VI е запишана под 
фирма: Работна организација за универзална трго-
вија на големо и мало „Младост" — Скопје — 
Организација на здружен труд — Продавница број 
4 во Скопје, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 26. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на овошје 
и зеленчук и нивни конзервирани производи. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Работната организација на универзална трговија 
на големо и мало „Младост" — Скопје, со одлуката 
бр. 1190 од 9. XI. 1968 година од одржаната седница 
на 21. IX. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Димовска Анка. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1220/68 од 6. X. 1970 година. (1759) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 572, страна 1405, книга V е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки на големо и мало 
„Славија" — Скопје — Организација на здружен 
труд — Продавница број 72 во Скопје (до пора-
нешното училиште „Лирија"). Предмет на работе-
њето на продавницата е вршење на трговска деј-
ност. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Славија" — Скопје, со 
одлуката бр. 3900 од 24. V. 1968 година, од одржа-
ната седница на 30. Ш. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Ракипов Елмаз. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 709 од 5. X, 1970 г. (1761) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1388, страна 432, книга VI е запишано под 
фирма: Претпријатие за стаклорезачки-брусачки и 
столарски услуги „Дијамант" — Скопје, ул. „150" 
бб. Предмет на работењето на претпријатието е вр-
шење на стаклорезачко-брусачки услуги како и сто-
ларски од сите видови; продажба на сите видови 
стакло и стаклени производи, на мало и големо. 

Претпријатието е основано од советот на работ-
ната заедница, со одлуката од одржаната седница 
на 12. XI. 1968 година, со прераснување на Огак-
лорезачко-брусачката и столарска задруга „Дија-
мант" — Скопје, во претпријатие. 

Претпријатието ќе го потпишува задолжува и 
раздолжува Дерлиев Илија, в. д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1247/68 од 7. X. 1970 година. - (1762) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1173, страна 893, книга V е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за посредување во 
трговијата на големо и мало „Југотрговија" — Скоп-
је — Организација на здружен труд — Продавница 
број 3 во село Визбегово, Скопско. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на колони-
јални стоки. 

Претпријатието е основано од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Југотрговија" — 
Скопје, со одлуката бр, 532 од 20. VI. 1970 год. 

Раководител на продавницата е Димовска Спа-
сена. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 515 од 14. IX. 1970 г. (1763) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1384, страна 437, книга VI е запишано под 
фирма: Београдска индустрија за пиво и безалко-
холни пијалоци — Белград — Организација на здру-
жен труд к— Стовариште во Скопје, ул. „818" бр. 3. 
Предмет на работењето на стовариштето е продаж-
ба на алкохолни и безалкохолни пијалоци и ми-
нерална вода и пиво. / 

Стовариштето е основано од работничкиот совет 
на Београдската индустрија за пиво и безалкохол-
ни пијалоци — Београд, со одлуката бр. 222 од 24. 
IV. 1970 година, од одржаната седница на 24. IV. 
1970 год. 

Раководител на стовариштето е Павловски 
Стеван. 

Организацијата на здружен труд — Стовариште 
во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Павловск,и Стеван, раководител, во границите 
на овластувањето. 

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

бр. 618 од 9. IX. 1970 г. (1764) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1391, страна 441, книга VI е запишана под 
фирма: Занаетчиско-услужна задруга „Нов дом" — 
Струмица — Самостојна организација на здружен 
труд без својство на правно лице — Претставниш-
тво во Скопје, ул. „Партизанска" бр. 13. Предмет 
на работењето на претставништвото е склучување 
на договори за купопродажба на стока во име и за 
сметка на задругата. 

Претставништвото е основано од задружниот со-
вет на Занаетчиско-услужната задруга „Нов дол!" 
— С т р у м и ц а , со о д л у к а т а бр. 38 од 10. V. 1970 го -
дина. 

Самостојната организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Претставништво во Ско-
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пје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Ми-
девски Слободан, раководител, во границите на ов-
ластувањето. 

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

бр. 759 од 19. X. 1970 год. (1765) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1390, страна 439, книга VI е запишана под 
фирма: Трикотажа „Напредок" — Врбас — Орга-
низација на здружен труд — Продавница број 1 во 
Скопје, ул. „Стив Наумов" бр. 147. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на волнена 
и синтетичка трикотажа, конфекција и гала,нтерија. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трикотажата „Напредок" — Врбас, со одлуката 
бр. 2027—1/68 од 26. XI. 1968 година, од одржаната 
седница на 12. IX. 1968 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Стојановски Стојан, раководител. 

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

бр. 1212/68 од 5. X. 1970 година. (1766) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1393, страна 452, книга VI е запишано под 
фирма: „Тара" — претпријатие за промет со стока 
на големо и мало и посредување — Белград — Ор-
ганизација на здружен труд без својство на правно 
лице — Претставништво во Скопје, ул. „29 Ноем-
ври" бр. 77. Предмет на работењето на претстав-
ништвото е склучување на договори за купопро-
дажба на стока, кој е предмет на работењето на ма-
тичното претпријатие, во име и за сметка на прет-
пријатието. 

Претставништвото е основано од советот на ра -
ботната заедница, со одлуката од одржаната сед-
ница на 29. Ш. 1970 година. 

Раководител на претставништвото е Раде Ј ан -
куловски. 

Организацијата на здружен труд без својство 
на правно лице — претставништво во Скопје ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 768 од 21. X. 1970 год. (1767) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1157, страна 327, книга VI е запишана под 
фирма: Работна организација за универзална тр-
говија на големо и мало „Младост" — Скопје — 
Продавница број 11 во Скопје, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" 
бр. 26. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на автоделови и авто-гуми. 

Продавницата е основана од советот на работ-
ната заедница, со одлуката бр. 1723 од 12. П. 1969 
година од одржаната седница на 12. П. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Гаиќ Исидор. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 789/69 од 13. VП. 1970 година. (1768) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1394, страна 454, книга VI е запишано под 
фирма: Јавни складишта во изградба — Скопје, 
ке ј „Димитар Влахов" бр. 4. (во изградба). 

Јавните складишта се основани од Железнич-
кото транспортно претпријатие — Скопје, „Техно-
метал—Македонија" — Скопје и Комерцијалноин-
вестиционата банка — Скопје, со одлуката од одр-
жаната седница на 16. I. 1970 година. 

Јавните складишта, во изградба — Скопје ќе ги 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 

на овластувањето, Мицев ски Благоја, в. д. дирек-
тор. 

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

бр, 733 од 21. X. 1970 г. (1769) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 33, страна 457, книга П е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо за гра-
дежни материјали, огревно дрво и јаглен „Даб" 
— Титов Велес — Организација на здружен труд 
— Продавница во Титов Велес, ул. „Димитар Вла-
хов" бр. 44. Предмет на работењето на продавни-
цата е промет на мало со разна железарија , елек-
тричен и и н с т а л а ц и о н и материјал, електро-уреди 
и хемикалии. 

Продавницата е основа,на од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие ,,Даб" — Титов Велес, 
со одлуката од одржаната седница на 7. V. 1968 
година. 

Раководител на продавницата е Нецинов Петре. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 844/68 од 28. IX. 1970 година. (1770) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 179, страна 213, книга Ш е запишана под 
фирма: Фабрика за порцелан и керамички плочки 
„Борис Кидрич" — Титов Велес — Организација 
на здружен труд — Продавница во Титов Велес. 
Предмет на работењето на п,родавницата е продаж-
ба на мало на порцелан, ѕидни плочки и други 
керамички производи. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Фабриката „Борис Кидрич" — Титов Велес, со 
одлуката бр. 7 од 27. XI. 1967 година од одржаната 
седница на 27. XI. 1967 год,ина. 

Раководител на продавницата е Зашов Атанас. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува фабриката, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 975/68 од 30. IX. 1970 година. (1771) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 551, страна 221, книга Ш е запишана под 
фирма: Прехранбен комбинат „Житобанат" — Вр-
шац — Погон млин „11 Октобар" - Пландиште — 
Организација на здружен труд — Продавница во 
Титов Велес, ул. „Јане Сандански" бр. 22а. Пред-
мет на ра,ботењето на продавницата е продажба на 
мелнички прехранбени производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Прехранбениот комбинат ,,Житобанат" — Вр-
шач — Погон млин „11 Октобар" — Пландиште, со 
одлуката од одржаната седница на 18. VI. 1968 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Ангелов Киров 
Слободан. 

Продавницата ќе ја (потпишува, за,должува и 
раздолжува комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1034/68 од 30. IX. 1970 година. (1772) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 434, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје — Погон живинарство — Про-
давница во Титов Велес, ул. „Васил Главинов" бр. 
1. Предмет на работењето на продавницата е про-
мет со ја јца, живиноко месо и овошје. 
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Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на ЗИК „Скопско Поле" — Скопје, со одлуката 
од одржаната седница на 20. V. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Мешков Љубо-
мир. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 592/69 од 29. VI. 1970 година. (1773) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 251, страна 333, книга П е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Бело Езеро" — село Жеровјане, Тетовско — Орга-
низација на здружен труд — Продавница во Тето-
во, ул. „Илинденска" бр. 86. Предмет на работе-
њето на продавницата е промет со мешани коло-
нијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Бело Езеро" — село 
Жеровјане, со одлуката бр. 236/1 од 13. ХП. 1967 
година, од одржаната седница на 13. ХП. 1967 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Трпко Стоја-
новски и Ајвази Зеќири. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 577/68 од 19. VI. 1970 година. (1775) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 552, страна 225, книга Ш е запишано под 
фирма: Трговско земјоделско претпријатие „Азот" 
од село Богомила, Титоввелешко. Предмет на рабо-
тењето на претпријатието е продажба на мешани 
стоки на мало; -откуп и продажба на сите видови 
земјоделски производи, на големо и мало, освен ту-
тун; производство и продажба на градежен мате-
ријал — машинска тула полна; вршеше услуги на 
разни организации и установи, и шиење по порачка: 
работнички одела, пижами, горна и долна облека 
и постелнина; промет со алкохолни и безалкохолни 
пијалоци; продажба на сите видови индустриски и 
други стоки за широка потрошувачка; продажба на 
текстил, трговија на мало; откуп на земјоделски 
производи, дрварство, снабдување на населението со 
месни производи; земјоделство; прикажување на 
филмови, точење на алкохолни пијалоци и угос-
тителство; дотур на вода во сите правци во делов-
ното подрачје на задругата. 

Претпријатието е основано со соединување на 
Земјоделската задруга „Бабуна" — село Богомила 
и Трговското (претпријатие на мало „Азот" — село 
Богомила, со одлуката бр. 222 Од 30. VII. 1970 го-
дина на колекторите на заедничкиот состанок, одр-
жан на 27. VI. 1970 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Борис ѓорѓиев Маневски, директор, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Претпријатието е конституирано на 27. VI. 1970 

година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 669 од 22. X. 1970 година. (1774) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува, 
дека во -регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 251, -страна 333, книга П е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Бело Езеро" село Жеровјане — Организација на 
здружен труд — Продавница број 27 во Тетово, ул. 
„Борис Кидрич" бр. 39. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на брашно. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Бело Езеро" — село Жеровјане, со одлуката бр. 

237/1 од 13. ХП. 1967 година, од одржаната седница 
на 13. ХП 1967 година. 

Раководител на продавницата е Ефремов Гли-
горов Димче. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 578/68 од 19. VI. 1970 година. (1776) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот 'на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 367, страна 339, книга П е запишано под 
фирма: Услуж,но претпријатие за поправка на елек. 
тро-уреди и моторни возила „Сервис" — Гостивар 
(скратен назив: електро и авто-механичарски ус-
лужен сервис „Сервис"). Предмет на работењето на 
претпријатието е да врши услуги на правни и фи-
зички лица околу поправка на термички разладни 
и звучни електро-уреди и одржување и поправка 
на моторни возила. 

Претпријатието е основано од Собранието на 
општината Гостивар, со решението бр. 0201—2895 
од 24. УП. 1970 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Стојан Ѓуроски, в. д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 753 од 27. X. 1970 година. (1872) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 456, книга VI ,е запишан под 
фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска" 
— Скопје. — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Склад во Дебар. Пред-
мет на работењето на складот е продажба на гра-
дежен материјал (трезори, врати, иверици, шпер-
плочи, паркет и се друго што е неопходно потреб-
но за финално оформување на станот; продажба 
на санитарен материјал ОУС шољи, канализациони 
одводни и доводни цевки и се друго што е неоп-
ХО^РГО потребно за оформување на санитарни чво-
рови во станот; продажба на цемент и железо, ог-
ревно дрво, ќумур, режана граѓа и др. 

Складот е основан од работничкиот совет на 
Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" — 
Скопје, со одлуката бр. 02—16791/1 од 7. V. 1970 го-
дина, од одржаната седница на 7. V. 1970 година. 

Раководител на складот е Иваноски Јован. 
Складот ќе го потпишува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 609 од 26. X. 1970 година. (1873) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на 'претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 407, страна 1207, книга V е запишана под 
фирма: Работна организација 29 Ноември" — Скоп-
је — Организација на здружен труд без својство 
на правно лице — Работна единица број 4 во Ку-
ма,ново, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 26. Предмет на 
работењето на единицата е вршење услуги од стак-
лсђрезачкиот, стаклобрусачкиот и стаклошлифувач-
киот занает, како и продажба на стаклена галан-
терија, рамки и слики урамени. 

Работната единица е основана со присоедину-
ва њето на „Јавор" — работна организација за стак-
лорезачки, стаклобрусачки и столарски услуги — 
Скопје кон Градежното занаетчиско и услужно 
претпријатие „Пролет" — Скопје, со решението Фи. 
бр. 509/68 од 17. V. 1968 година а подоцна работна 
организација „29 Ноември" — Скопје, со решението 
Фи. бр. 585 од 22. V. 1968 година. 

Раководител на работната единица е Димитров-
ски Стојан. 
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Работната единица ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 769/68 од 29. X. 1970 година. (1874) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 407, страна 1207, книга V е запишана под 
фирма: Работна организација „29 Ноември" --
Скопје — Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Работна единица бр. 9 во 
Крива Паланка. Предмет на работењето на работ-
ната единица е вршење услуги на населението од 
стаклорезачкиот, стаклобрусачкиот и стаклошлифу-
вачкиот занает, ка,ко и продажба на стаклена га-
лантерија, рамки и урамени слики. 

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

Раководител на работната единица е Граматиков 
Васил. 

Работната единица број 9 во Крива Паланка ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува — матич-
ното претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1030/68 од 29. X. 1970 година. (1878) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег ,бр. 429, страна 57, книга Ш е запишана под 
фирма: Земјоделски комбинат „Вардар" — Градско 
—- Продавница број 20 во Кавадарци, ул. „Ресовска" 
бр.. 2. Предмет на работењето на продавницата е 
промет со мешани колонијални стоки и прехрана. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Земјоделскиот комбинат „Вардар" — Градско, со 
одлуката бр. 01—2748/1 од 1. XI. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Ратка Темел-
кова. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — комбинатот во границите на овлас-
тувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1010/69 од 23. X. 1970 година. (1881) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 554, страна 241, книга Ш е запишана под 
фирма: Модна конфекција „Астибо Македонка" — 
Штип — Организација на здружен труд без свој-
ство на правно лице — Продавница број 18 во К а -
вадарци, ул. „Гуро Ѓаковиќ" бб. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е промет со текстил, куса 
и плетена стока и конфекција . 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Модната конфекција „Астибо Македонка" — 
Штип, со решението бр. 33 од 23. УП. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Марков Ристо. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 254 од 30. X. 1970 година. (1882) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 313, страна 207, книга П е запишано под 
фирма: Градежно претпријатие „Зидар" — Кумано-
во — Самостојна организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Складиште во Скопје, 
ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 21. Предмет на работењето 
на складиштето е промет, на големо и мало, со след-
ните артикли: градежен материјал, обоени и нео-
боени метали, неметали, гума, кожа, колонијална 

стока, селокостопански производи, санитарни уре-
ди и огревни материјали, автомобили и автоде-
лови. 

Складот е основан од работничкиот совет на 
Градежното претпријатие „Зидар" — Куманово, со 
одлуката бр. 262 од 13. УП. 1970 година. 

Раководител на складот е Пановски Димче. 
Самостојната организација на здружен труд 

без својство на правно лице — Складиште — Скоп-
је ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат 
Пановски Димче, раководител, и Макрешанска Ли-
ла, комерцијален работник. 

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

бр. 774 од 28. X. 1970 година. (1883) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр, 321, страна 251, книга П е запишана под 
фирма: Фабрика за кожна галантерија и заштитни 
средства при работа „Елегант" — Крива Паланка, 
во основање, ул. „Маршал Тито". Предмет на ра-
ботењето на фабриката е производство на кожна 
галантерија и заштитни средства при работа. 

Фабриката е основана од Собранието на општи-
ната Крива Паланка, со решението бр. 02—3571/1 од 
6. X. 1970 година. 

Фабриката за кожна галантерија и заштитни 
средства при работа „Елегант" — Крива Паланка, 
во основање ќе ја потпишува задолжува и раз-
должува Раде Цветановски, в. д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

б р 830 од 27. X. 1970 година. (1879) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 407, страна 1207, книга V е запишана под 
фирма: Работна организација „29 Ноември" — Ско-
пје — Организација на здружен труд, без својство 
на правно лице — Работна единица број 9, во К а -
вадарци, ул. „ЈНА" бр. 58. Предмет на работењето 
на работната единица е вршење на услуги од стак-
лорезачкиот, стаклобрусачкиот и стаклошлифувач-
киот занает и продажба на стаклена галантерија, 
рамки, слики урамени и др. 

Работната единица е основана со присоединува-
ње на „Јавор" — работна организација за стакло-
резачки, етаклобрусачки и столарски услуги — 
Скопје, кон Градежно-занаетчиското и услужно 
претпријатие „Пролет" — Скопје, со решението Фи. 
бр. 509 од 17. V. 1968 година а подоцна Работна ор-
ганизација „29 Ноември" — Скопје, со решението 
Фи. бр. 585 од 22. V. 1968 година!. 

Раководител на работната единица е Михов Ни-
кола., 

Работната единица број 9, во Кавадарци ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува — матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 793/68 од 29. X. 1970 година. (1880) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1396, страна 467, книга VI е запишано под 
фирма: Сојуз на здружението на пензионерите и 
инвалидите на трудот за Македонија — Општинско 
здружение „Кале" — Скопје — Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — Б и ф е 
- Скопје, ул. „Никола Карев" бр. 3. Предмет на 
работењето на бифето е правење и продавање на 
кафе, ча ј и мезелуци на скара, како и продажба 
на сите видови безалкохолни пијалоци. 

Бифето е основано од Сојузот на здружението 
на пензионерите и инвалидите на трудот на СРМ, 
со одлуката бр. 0201/34 од 2. Ш. 1970 година, од 
одржаната седница на 2. П. 1970 година. 

Раководител на бифето е Коки Шабан. 



6 март 1971 С Л У Ж Б Е Н ,ВЕСНИК НА СРМ Бр. 7 - Стр. 107 

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Кеки Шабан, раководител, во границите 
на овластувањето. 

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

бр. 439 од 28. X. 1970 година. (1884) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 407, страна 464, книга VI е запишана под 
фирма: Работна организација „29 Ноември" — Скоп-
ј е — Организација на здружен труд, без СВОЈСТВО 
на правно лице — Работна единица број 2, во Скоп-
је, ул. „464" бр. 58. Предмет на работењето на ра-
ботната единица е продажба на стакларска галан-
терија, огледала, рамки, урамени слики и обавува-
ње на стаклорезачки услуги. 

Работната единица е основана со присоедину-
вањето на „Јавор" — работна организација за стак-
лорезачки, стаклобрусачки и столарски услуги — 
Скопје, со решението Фи. бр. 509 од 17. V. 1968 го-
дина, а подоцна Работна организација „29 ноември" 
— Скопје, со решението Фи. бр. 585 од 22. V. 1968 г. 

Раководител на работната единица е Бојчевски 
Илија. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 759/68 од 30. X. 1970 година. (1885) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 9. IX. 1970 година, рег. бр. 4/57, книга И е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата во Битола, ул. „Никола Тесла" бр. 42, 
на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор" од 
Прилеп, уште со трговија со метални и електро-
технички стоки за домаќинството. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 7901 од 25. VI. 1970 година, на работничкиот 
совет на Дрвно-индустрискиот комбинат .Црн Бор" 
од Прилеп, и решението бр. 04-3758/1 од 1. IX. 1970 
година, на Пазарната инспекција на Собранието на 
општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 473/70. (1686) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 10. IX. 1970 година, рег. бр. 83/55, книга I е за -
пишано следното: Се менува дејноста на Произ-
волното претпријатие „Напредок" од Битола и 
гласи: 

Основно — производство на килими, јамболии 
сите видови, волнени предива, разни куси и вол-
нени ткаенини, јоргани, душеци, перници, батаник, 
ќебиња, разни куси и плетени ткаенини од волни-
ца и волнени предива, како и вршење услуги од 
занаетите: хемиско чистење на алишта и вен/. 

Споредна — продажба на сопствени производи 
и туѓи П Р О И З В О Д И за дополнение на асортиманот 
како што се: декоративни ткаенини, текстил, крат-
ка и плетена стока, завеси, електрични уреди, пе-
рални, ладилници, теписи, мушами и пластика. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 01-408/1 од 18. VI. 1970 година, на работ-
ничкиот совет на Производното претпријатие „На-
предок" од Битола и решението бр. 4228/1 од 29. 
VIII. 1970 година, на Пазарната инспекција на Со-
бранието на општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 483/70. (1687) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 9. IX. 1970 година, рег. бр. 26/62, книга I е за-
пишано следното: Досегашниот раководител и пот-
писник Јордановски Димитрије се менува. 

Се овластува да ја потпишува Продавницата 
во Прилеп на Претпријатието „Рефлекс" од Бел-
град раководителот Недов Благоја. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 472/70. (1680) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
рег. бр. 155, страна 403, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот потписник на Општото трговско 
претпријатие на ангро ,,Ангропромет" — Валандо-
во, Никола Киров Петков, директор, му преста-
нува правото за потпишување, бидејќи е разрешен 
од должност. 

За директор на Општото трговско претпријатие 
на ангро „Ангро-промет" — Валандово е назначен 
Петров Илија, кој истото ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, сметано од 19. XII. 1968 година. 

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

бр. 1274/68 од 7. X. 1970 година. (1779) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 23. IX. 1970 година, рег. бр. 14/55, книга И е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Продав-
ницата број 4 во Прилеп, ул. „Републиканска" бр. 
24 во Прилеп, на Трговското претпријатие ,.Јасен" 
во Прилеп и гласи: Магазин број 4 во Прилеп, 
ул. „Републиканска" бр. 24, на Трговското прет-
пријатие „Јасен" од Прилеп. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 2183 од 31. VIII. 1970 година, на работнич-
киот совет на Трговското претпријатие „Јасен" 
од Прилеп и решенијата на пазарната, санитар-
ната и трудовата инспекција, на Собранието на 
општината Прилеп. 

Оч Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 486/70. (1689) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
детго р о регистарот на стопанските организации, 
на 23. IX. 1970 година, рег. бр. 14/55, книга И е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Бен-
зинска^^ помпа број 1, во Прилеп, ул. „Моша Пи-
јаде" бб. на Трговското претпријатие ,.Јасен" од 
Прилеп, уште со продажба на авто-резервни де-
лови. 

Оваа промена е извршена ВРЗ основа на одлу-
ката бр. 2181 од 5. IX. 1970 година, на работничкиот 
совет на Трговското претпријатие ,,Јасен" од При-
леп, и решенијата на пазарната, санитарната и 
трудовата инспекција на Собранието на општина-
та Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 488/70. (1690) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 28, стра-
на 111, книга I е 'запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Враца" село Добридол, Гостиварско 
—. Организација на здружен труд — Склад во Го-
стивар, на периферијата. 

Предмет на работењето на складот е продажба 
на градежен материјал. 

Складот е основан од задружниот совет на 
Земјоделската задруга „Враца" село Добри Дол, со 
одлуката бр. 643 од 25. ХП. 1968 година. 

Раководител на складот е Осман Реџеп. 
Складот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува задругата. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1286/68 од 6. X. 1970 година. (1728) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, страна 551, книга 
I е запишана под фирма: Земјоделска задруга 
„Ран производ" — Куманово — Продавница број 
17, во село Орашец, Кумановско. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на индустри-
ско-прехранбени производи, предмети за домаќин-
ство, железарски стоки и кожна галантерија. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Ран производ" — Ку-
маново, од одржаната седница на 31. VII. 1968 го-
дина, број 0401-597/1 од 26. XI. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Димитриевски 
Киро. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1213/68 од 5. X. 1970 година. (1730) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, стра-
на 551, книга I е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Ран производ" Куманово — Продав-
ница број 20 во Куманово, ул, „Димитар Влахов" 
бр. 2 Предмет на работењето на продавницата е 
откуп на кожа и волна. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Ран производ" — Кума-
ново, со одлуката од одржаната седница на 31. 
VII. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Антиќ Димче. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува-задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1214/68 од 5. X. 1970 година. (1731) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 26. VIII. 1969 
година, страна 86, реден број 7 е запишан преста-
нокот на Земјоделската задруга „У-ти конгрес" од 
село Сушица, Струмичко. 

Престанокот на задругата е запишан во реги-
старот, врз основа на одлуката бр. 310 од 30. VI. 
1969 година на задружниот совет на задругата. 

Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
253/69. (740) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 18. IX. 1969 
година, страна 131, реден број 13 е запишано уки-
нувањето на присилната управа над Земјоделската 
задруга „1 мај", село Муртино, Струмичко и ис-
"^та е ставена во редовна ликвидација. 

Укинувањето на присилната управа е запишано 
во регистарот, врз основа на решението бр. 01-2383/1 
од 31. VII. 1969 година на Собранието на општината 
Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
278/69. (753) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 18. IX. 1969 
година, страна 131, реден број 14 е запишан пре-
станокот на Земјоделската задруга „1 Мај" од село 
Муртино, Струмичко. 

Престанокот на задругата е запишан во ле^и-
старот врз основа на одлуката бр. 175 од 25. VII. 
1969 година на работната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 292/69. (754) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Свидетелство бр. 114/9 за завршен I клас, из-

дадено од Гимназијата „Моша Пијаде" — Крива 
Паланка на име Љубица У. Георгиевска, ул. „11 
октомври" бр. 14, Кр. Паланка. (4603) 

Воена книшка издадена од В. П. — Сремски 
Карловац на име Стојан Марков Николовски, с. 
Лешок, Тетово. (345) 

Возачка дозвола издадена од ОВР — Куманово 
на име Милан Кузмановски, с. Градиште, Кума-
ново. (751) 

Воена книшка издадена од В. П. 6615 — Пожа-
ревац на име Челеби Таип Алиќ, с. Озормиште, 
Тетово. (752) 

Здравствена легитимација на име Лефтерија 
Јованоска, ул. „К. Крстески" бр. 33, Прилеп. 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Адвије Шабани, с. Ларце, Тетово. (3874) 

Свидетелство на име Осман Шабани, с. Селце, 
Тетово. (3875) 

Ученичка книшка од IV одделение на име 
Аки Нури, с. Ново Село П, Тетово. (3876) 

Работна книшка бр. 6789, на име Чеде Авра-
моски, ул. „Живко Бра јкоски" бр. 12, Гостивар. 

Свидетелство од И клас, издадено од Гимна-
зијата „Кочо Рацин" — на име Елена Стојанова, 
ул. „Илинденска" бр. 8, Т. Велес. ' (3878) 

Здравствена легитимација на име Морфа Рис-
това, ул. „Камено брдо" бб. Т. Велес. (3879) 

Здравствена легитимација на име Ацо Стоја-
нов, с. Согле, Т. Те лес. (3880) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 8883/ 
2522, издадена од ЗСО — Тетово на име Нехат 
Џеладини, с. Желино, Тетово. (3881) 

Здравствена легитимација бр. 5221 на име Бо-
рика К. Тра ј кова, с. Мустафино, Св. Николе. 

Работна книшка на име Петре Бошески, ул. 
„М. Пијаде" бр. 1, Прилеп. (3884) 

Здравствена легитимација на име Македонка 
Трајкова, ул. „А. Демниев" бр. 9а, Т. Велес. 

- Здравствена легитимација на име Дончо Те-
мелков, ул. „Алексо Демниев, бр. 9а, Т. Велес. 

Возачка дозвола бр. 79, издадена од СВР — 
Д. Хисар на име Стојан Танаскоски, Рудник Де-
мир Хисар, Битола. (3888) 

Диплома за високо квалификуван работник, 
издадена од ЕМУЦ — „Ѓ. Салај" — Битола на име 
Ж и в к о Доневски, ул. „Партизанска" бр. 10/14. Б и -
тола. (3889) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
"битола на име Менка Нечева, ул. „Б. Бастеоот" 
бп. 24/9, Битола. (3890) 

Свидетелство за завршена II година, издадено 
пг УЗУС „Кочо Рацин" — Битола на име Душ^н 
Коруноска с. Ивањевци, Битола. (389Л 

Свидетелство од IV одделение на име Драгина 
А. Николова, с. Крива Круша, Т. Велес. (3893) 

Диплома за завршено текстилно училиште на 
име Раде Костадиновски, с. Беловиште, Тетово. 

Возачка дозвола бр. 581. издадена од СВР — 
Виница, на име Димитрија Станојевски, с. Граден 
Виница. (3897) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Јордан Тасески, ул. „Пиринска" бр. 6, Прилеп. 

Свидетелство за завршено VIII одгеление ^ 
име Цветан Димески, с Рилево, Прилеп. ( 3 8 9 9 ) 

Свидетелство бо. 347 за VIII одделение на име 
Цоне Пешковски. М . Б Р О Д . ( 3 9 0 0 ) 

Свидетелство од IV клас, издадено од Гимна-
житата ,.П. Попоски" — Гостивар на име Вукица 
Трпеска, ул. ,.Ст. Симоноски" бр. 27, Гостивар. 

Работна книшка издадена од Н. О. Гостивар 
на име Муала Кукуљи, ул. „Бр. Гиноски" бр. 30, 
Гостивар. (3902) 

Свидетелство за завршено IV одделение ,изда-
дено од Училиштето „Стиф Наумов" — Битола на 
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име Мирјана ѓорѓиева, ул. „Солунска" бр. 80, Б и -
тола. (3903) 

Свидетелство за завршено I година, издадено 
од Индустриското училиште „Злате Малакоски" на 
име Бранко Секулоски, с. Ростуше, Гостивар. 

(3904) 
Здравствена легитимација на име Стојна Пет-

реска, с. Балиндол, Гостивар. (3905) 
Оружен лист бр. 213/С, издаден од ОВР — Те-

тово на име Нури Ќаили, с. Ѓермол, Тетово. (3906) 
Работна книшка бр. 649/к на име Коста На-

умовски, ул. „Илинден" бр. 156, Битола. (3907) 
Свидетелство за завршено VIII одделение на 

име Драга Божиноска, с. Тројкрсти, Битола. (3908) 
Свидетелство бр. 3 за завршен квалификуван 

столар на име Борис А. Дуковски, ул. „Бр. Ми-
ладинови" бр. 19, Битола. (3909) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Васкресије Милошеска, с. Бела Црква, Прилеп. 

Свидетелство бр. 227/1, за завршено основно 
училиште на име Бајрами Абдула, с. Лопате, Ку -
мановско. (3913) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Централното основно училиште „Славејко 
Арсов" — с. Подмочани на име Бонда Перева Сто-
јановска, с. Курбиново, Ресен. (3914) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Цвета Костова, ул. „К. Неделков" бр. 17, Т. Велес. 

Свидетелство за IV одделение на име Маца О. 
Наумова, с. Лисиче, Т. Велес. (3918) 

Здравствена легитимација на име Благојка Пе-
шиќ, ул. ,,Вл. Ѓорев" бр. 18/13, Т. Велес. (3919) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Стојанка ѓорѓиоска, с. Браилово, Прилеп. (3921) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Јурије Јашарова, ул. „Вл. Страч-
ков" бр. 21, Т. Велес. (3922) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Далмиран Јашаров, ул. „Вл. Страч-
ков" бр. 21, Т. Велес. (3923) 

Свидетелство за IV одделение на име Родна 
И. Андреева, ул. „Јовче Чучков" бр. 21, Т. Велес. 

Здравствена легитимација на име Мусли Ис-
лами, с. Желино, Тетово. (3925) 

Уверение на име Шабан Абди, ул. „Његоше-
ва" бр. 5, Тетово. (3926) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Али Г. Абдиу, с. Стримница, Тетово. (3928) 

Здравствена легитимација бр. 11902, издадена 
од ЗСО — Битола на име Владо Т. Котевски, с. 
Дихово, Битола. (3930) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Геле Димески, с. Дреновци, Прилеп. (3931) 

Здравствена легитимација на име Марија До-
цева, ул. „5-та Прилепска бригада" бр. 5, Прилеп. 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Фота Каракичанова, ул. „Крсте Мисирков", Т. Ве-
лес. (3933) 

Здравствена легитимација бр .92205, издадена од 
ЗСО — Тетово на име Голубе Кузманоски, с. Вол-
ковија, Тетово. (3934) 

Работна книшка бр. 3111 на име Филип Иса ј -
ловиќ, ул. „Борче Јовановски" бр. 59, Гостивар. 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „М. Пијаде" — Гостивар на име Симо 
Трифуновски, ул. „ЈНА" бр. 226, Гостивар. (3937) 

Дозвола за носење на оружје рег. бр. 4629, из-
дадена од СВР — Скопје на име Славко Ристиќ, 
Скопје. (3938) 

Индекс бр. 2836, издаден од Машински ф а к у л -
тет — Скопје на име Стојан Стојановиќ, Скопје. 

Оружен лист бр. 1950, издаден од ДСВР — 
Скопје на име Вељко Урдаревиќ, Скопје. (3940) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дурка Рамизова, Скопје. (3941) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ана Меновска, Скопје. (3942) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славе Петровски, Скопје. (3943) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благица Златевска, Скопје. (3944) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јана Р. Стојкоска, Скопје. (3945) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мара К. Стојанова, Скопје. (3946) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Амит Шабани, Скопје. (3947) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Митко Трајков, Скопје. (3948) 

Дозвола за носење на оружје рег. бр. 3466, из-
дадена од УВР — Скопје на име Спиро Димит-
ровски, Скопје. (3949) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сами Ајдар, Скопје. (3950) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Виолета Вучидолова, Скопје. (3951) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Наум Бурназ, Скопје. (3952) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бојан Иванчев, Скопје. (3953) 

Свидетелство за завршено полуквалификуван 
градежни бравар, издадено од Градежно-машински 
центар — Скопје на име Лазо Шарлапанов, Скопје. 

Работна -книшка издадена од Скопје на име 
Момир Таниќ, Скопје. (3955) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јорданка Врбовска, Скопје. (3956) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име ѓорѓи Дошев, Скопје. (3957) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рада Белковска, Скопје. (3958) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Јане Сандански" — Скоп-
је на име Слободан Вујиќ, Скопје. (3959) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Санде Герасимов, Скопје. (3960) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Београд на име Божидар Илиќ, Скопје. (3961) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Воскра Наумовска, Скопје. (3962) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Алексо Танев, Скопје. (3963) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Страхил Спасов, Скопје. (3964) 

Свидетелство за завршена IV година, издадено 
од Електро-машинската школа во Скопје, на име 
Крсто Дантовски, Скопје. (3965) 

Индекс бр. 10487, издаден од Економскиот ф а -
култет — Скопје на име Милка Тричковска, Скоп-
је. (3966) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лена Дарлиева, Скопје. (3967) 

Полномошно бр. 7 од 20. I. 1970 година за на-
бавка на материјали, издадено од Ортопедската 
клиника — Скопје на име Илија Неделковски, 
Скопје. (3968) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ибраим Аметовски, Скопје. (3969) 

Воена книшка издадена од Банка Топола на 
име Петар Велковски, Скопје. (3970) 

Оружен лист рег. бр. 4366, издаден од СВР — 
Скопје на име Елмаз Скендеровиќ, Скопје. (3971) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Боне Симовски, Скопје. (3972) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ж а к л и н а Аспровска, Скопје. (3973) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Павлина Симова, Скопје. (3974) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Адем Адеми, Скопје. (3975) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кирил Ценевски, Скопје. (3976) 

Воена книшка издадена од Сплит на име Ра-
муш Рамо, Скопје. (3977) 

Здравстверга легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сашко Јаневски, Скопје. (3978) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владимир Стојановски, Ѓ. Петров. 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сејфо Б а ф т и јарев, Скопје. (3980) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
СкопЈе на име Митре Куновски" Скопје. (3982) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко Димов, Скопје. (3983) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славица Миленковска, Делчево. 

Оружен лист рег. бр. 3972, издаден од УВР — 
Скопје на име Владимир Димишков, Скопје. (3985) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бејдоган Ставиљеца, Скопје. (3986) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Митат Синани, Скопје. (3987) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фадил Бајрами, Скопје. (3988) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено 
од Гимназијата „Ј. Б. Тито" — Скопје на име 
Оливера Нико ди јевиќ, Скопје. (3989) 

Свидетелство за завршено VI одделение из-
дадено од Осмолетката во с. Белимбегово на име 
Љубица Ивкова, Скопје. (3991) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анифа Бајрамова, Скопје. (3992) 

Дозвола за оружје бр. 3415, издадена од УВР 
— Скопје на име Александар Аврамовски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сабри Сул еј манов, Скопје. (3994) 

Свидетелство за завршена II година, издадено 
од ЕМУЗУС — „Коце Металец" — Скопје на име 
Јордан Костовски, Скопје. (3995) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Књазе Рафајловски, Скопје. (3996) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љиљана Ковачевиќ, Скопје. (3997) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Огнена Банишка, Скопје. (3998) 

Уверение за квалификуван краниста, издадено 
од Градежниот центар во Скопје на име Веселин 
Недељковиќ, Скопје. (3999) 

Уверение за квалификуван кранист, издадено 
од Градежниот центар — Скопје на име Имер 
Петрова, Скопје. (4000) 

Индекс бр. 4218, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Пајазит Пајазитовски, 
Скопје. (4001) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Михајло Петков, Скопје. (4002) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мино Петровски, Скопје. (4003) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Славољуб Зафировски, Скопје. (4004) 

Индекс бр. 17, издаден од Техничко-металур-
шки факултет — Скопје на име Слободан Бог-
дановски, Скопје. (4005) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Силјановски, Скопје. (4006) 

Индекс бр. 53/67, издаден од Вишата книго-
водствена школа во Прилеп на име Зорица Мана-
е в а , Скопје. (4007) 

Диплома за завршен испит, издадена од Педа-
гошката гимназија „Никола Карев" — Скопје на 
име Ружа Манева, Скопје. (4008) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Блага Јапакиева, Скопје. (4009) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Мара Трајковска, с. Бешиште, 
Прилеп. (4011) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Роса П. Панова, ул „Првомајска" бр. 23, Т. Велес. 

(4012) 
Здравствена легитимација на име Зоран Те-

мелков, ул. „Алексо Демниев" бр. 15, Т. Велес. 
(4013) 

Здравствена легитимација на име Вера Здрав-
а в а , ул. „Гемиџиска" бр. 7, Т. Велес. (4014) 

Оружен лист рег. бр. 842, издаден од ОВР — 
Тетово на име Јоше Трпевски, ул. „Браќа Си-
моски" бр. 59, Тетово. (4015) 

Свидетелство за III клас, издадено од Гимна-
зијата „Ј. Б. Тито" — Битола на име Бисера Пар-
е в с к а , с. Палчиште, Битола. (4016) 

здравствена легитимација бр. 17032, на име 
РеџиЈе М. Абдија, с. Гоговиње, Гетово. (4018) 

Здравствена легитимација на име Ебип Р. Аб-
дија, с. Боговиње, Тетово. (4019) 

Здравствена легитимација бр. 17036, на име 
Мујдин Р. Абдија, с. Боговиње, Тетово. (4020) 

Здравствена легитимација на име Боже грп-
чески, с. Жилче , Тетово. (4\Ј21) 

Свидетелство за завршено III година техничко 
училиште на име Добре Димитровски, с. Галате, 
Гостивар. (4022) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Видоја Жиковски, с. Маврово, Гостивар. (4023) 

Свидетелство' за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето ,,Петре Јованоски" — Гос-
тивар на име Фикрет Б. Тотре, ул. ,,В. Јованоски" 
бр. 16, Гостивар. (4024) 

Свидетелство за III година, издадено од Индус-
триското училиште „Злате Малакоски" — Гостивар 
на име Томе Апостоловски, Гостивар. (4025) 

Свидетелство за I година, издадено од Индус-
триското училиште „Злате Малакоски" — Гости-
вар на име Томе Апостоловски, Гостивар. (4027) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Благоја Стефановски, 
с. Борешани, Битола. (4029) 

Здравствена легитимација на име Богдан Сто-
јановски, Гостивар. (4031) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Централното основно училиште „Мирче 
Ацев" — с. Локвица на име Билбил Николоски, 
ул. „Корнеска" бр. 40, Белград. (4032) 

Здравствена легитимација бр. 121091 на име 
Рубин Ѓорѓиоски, ул. „К. Спироски", Прилеп. (4033) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Цветан Димески, с. Дреновци, Прилеп. (4034) 

Здравствена легитимација на име Блага Пет-
реска, ул. „Дунавска" бр. 7, Прилеп. (4035) 

Ученичка книшка на име Јован Јовановски, с. 
Прељубиште, Тетово. (4037) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Славко Трпевски, Гостивар. (4038) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Санија Сулејманова, ул. „Козјак" 
бр. 106 Битола. (4010) 

Здравствена легитимација на име Донка Бого-
евска, ул. „М. Пијаде" бр. Зв, Прилеп. (4041) 

Здравствена легитимација на име Соња Бого-
евска, ул. „М. Пијаде" бр. Зв, Прилеп. (4043) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Радојка Димеска, с. Горно Село, Прилеп. (4044) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Гоце Делчев" — с. Стенче 
на име Стојан Михајловски, с. Волковија, Гости-
вар. (4045) 

Инвалидска здравствена легитимација бр. 99309 
на име Јован Л. Тренчевски, Пехчево, Берово. 

(4046) 
Земјоделска здравствена легитимација издадена 

од ЗСО — Битола на име Велика Стојановска, ул. 
„Довлеџиќ", бр. 146, Битола. (4047) 

Работна книшка на име Стојан Ставрески, с. 
Дебреште, Прилеп. (4054) 

Здравствена легитимација на име Виолета К. 
Николоска, ул. „Гоце Стојчески" бр. 80, Тетово. 

(4055) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Гајур Елмази, с. Боговиње, Тетово. (4056) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Амезија Ељмази, с. Боговиње, Тетово. (4057) 
Свидетелство бр. 06-190/1 за завршено VIII 

одделение на име Перса Ангелковска, ул. „Гости-
варска" бр. 13, Тетово. (4058) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Стојна Димоска, ул. „Б. Дамески" бр. 34, 
Прилеп (4059) 
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Здравствена легитимација на име Андро Ѓор-
ѓиески, с. Беловиште, Гостивар. (4060) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Наде Џепановска, Скопје. (4061) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Демирали Џафер, Скопје. (4062) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душко Георгиевски, Скопје. (4063) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубен Атанасов, Скопје. (4064) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Шаќир Османи, Скопје. (4066) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на,име Ж и в к о Каевски, Скопје. (4068) 

Возна слободна карта, издадена од Градски 
сообраќај — Скопје на име Мијел Штерјев, Скопје. 

(4067) 
Индекс бр, 10770, издаден од Економски ф а к у л -

тет — Скопје на име Стеван Јаневски, Скопје. 
(4069) 

-Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дојчин Цветковски, Скопје. (4070) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Трајчевски, Скопје. (4071) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Даница Максимовиќ, Скопје. (4072) 

Индекс бр. 81, из,даден од Технички факултет 
- Скопје на име Зографија Томова, Скопје. 

(4073) 
Воена книшка издадена од Воен отсек — Св. 

Николе на име Ангел Серафимов, Скопје. (4074) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Љубе Филиповски, Скопје. (44)75) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Б л а ж е Ристевски, Скопје. (4076) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Невенка Спасиќ, Скопје. (4077) 
Студентска легитимација бр. 5165, издадена од 

Природно-математичкиот факултет од Скопје на 
име Звонко Мартиновиќ, Скопје. (4078) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Цветко и Томислав Јовановиќ, Ско-
пје. (4079) 

Диплома за завршен испит издадена од ВПШ 
— Скопје на име Агим Даути, Скопје. (4080) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Игор Коруноска Скопје. (4081) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Зоран Сотировски, Скопје. (4082) 

Индекс бр. 4804, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Алексо Брсаковски, Скопје. 

(4083) 
Ученичка книшка за завршено Ш од,деление 

на име Фарија Ајризова, Скопје. (4084) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Василка Стојчева, Скопје. (4085) 
Свидетелство за завршена IV година, при Еко-

номското училиште „Борис Кидрич" — Скопје на 
име Ленче Мирчева, Скопје. (4086) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Феми Ќаили, Скопје. (4087) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Љубица и Ранко Столиќ, Скопје. 

(4088) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Панче Јакимовски, Скопје. (4089) 
Воена книшка издадена од ВП 7265/1 — Пула на 

име Ѓорѓи Веселинов, Скопје. (4090) 
Свидетелство за завршена школа за високо 

квалификуван работник на име Чедомир Станој -
ковиќ, Скопје. (4091) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Митана Календарова, Скопје. (4092) 

Свидетелство за завршен испит квалификуван 
работник — електричар, издадено од Собранието на 
општината ,,Кале" — Скопје на име Благоја Сто-
јановски, Скопје. (4093) 

Здравствена легитимација издадена од ОЗС — 
Скопје на име Мане Синадиновски, Скопје. (4094) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Незир Хајдари, Скопје. (4095) 

Индекс и студентска легитимација бр. 14030, из-
дадени од Економски факултет — Скопје на име 
Звезда Стојковска, Скопје. (4096) 

Воена книшка на име Демир Зубер, Скопје. 
(4097) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Васка Маневска, Скопје. (4098) 

Индекс бр. 4720, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Младена Јовановиќ, 
Скопје. (4099) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ана Костовска, Скопје. (4010) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Лилјана Мишкарова, Скопје. (4101) 

Здравствени легитимаци издадени од ЗСО — 
Скопје на име Сашо и Предраг Стојковиќ, Скопје. 

(4102) 
Здравствена легитимација из,дадена од ЗСО — 

Скопје на име Ха јриз Сејди, Скопје. (4103) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Тони Мирчевски, Скопје. (4104) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО --

Скопје на име Јовица Манасиевски, Скопје. (4105) 
Работна книшка издадена од Гевгелија на име 

Лазар Стојковски, с. Давидово, Гевгелија. (4106) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО -

Скопје на име Миле Черешна л кое ски, Скопје. 
(4107) 

Оружен лист рег. бр. 4144, издаден од УВР — 
Скопје на име Митко Панов, Скопје. (4108) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миленија Коруновеска, Скопје. 

(4109) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Васка Колева, Скопје. (4110) 
Работна книшка изадена од Скопје на име Ра -

домир Тодоровски, Скопје. (4111") 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија на Претпријатието за 

станбено-комунално стопанисување — Кичево 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за реизбор на раководни работни места: 

1. Директор на претпријатието, 
2. Технички раководител, 
3. Ш е ф на сметководство. 

Кандидатите покрај општите услови предви-
дени со законските прописи, треба да ги исполну-
ваат и следните посебни услови: 

Под точка 1 да има завршено висока,, виша 
или средна наобразба од струките: економска, прав-
на или градежна, и работно искуство на раковод-
но место и тоа: со висока стручна наобразба 2 го-
дини, со виша 5 години и средна 10 години. 

Под точка 2 градежен техничар со над 8 го-
дини работно искуство во струката. 

Под точка 3 средно економско училиште со над 
10 години работно искуство во струката. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Пријавите со потребните докази за стручната 
подготовка и движењето во досегашната работна 
практика да се достават до конкурс.ната комисија 
на претпријатието, ул. Маршал Тито бр. 111 - Ки-
чево. 

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат во предвид. 

(368) Од Конкурсната комисија 
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Конкурсната комисија на Деловното здружение 
,Инкоунион", Скопје 

о б ј а в у в а 

К О Н К У Р С 
за именување Генерален директор на Деловното 

здружение „ИНКОУНИОН" - Скопје 

Услови: 

Покрај општите услови треба да ги исполнува 
и следните услови: 

— да има висока или виша спрема и стручни 
и организациони способности покажани во 
практиката, 

— да знае два светски јазика, 
— да има најмалку 15 години практика во над-

ворешна трговија и да бил на раководни 
места најмалку 15 години. 

Конкурсот е отворен до пополнување на ра-
ботното место. (455) 

Конкурсната комисија на З И К „Скопско Г ^ л е " 
— Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за реизбор на директор на З И К „Скопско Поле" — 
погон Малопродажба — Скопје 

Кандидатот треба да ги исполнува следните 
услови: 

1. Да има средна стручна подготовка, најмалку 
8 години работно искуство во својата струка и да 
поседува морални и работни способности за врше-
ње на работата, на такво работно место. 

Конкурсот трае 15 (петнаесет) дена од денот 
на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Пријавите се доставуваат во погонот Малопро-
дажба, на улица „572" б. б. — Скопје — со ознака 
за „Конкурсна комисија". (369) 

Врз основа на член 53 и 54 од Основниот за-
кон за изградба на инвестициони објекти („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 20/67) и чл. 3 и 4 од Пра-
вилникот за начинот и постапката за отстапување 
на инвестициони објекти („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 28/67), 

РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА 
Скопје — „Железничка" 58 

р а с п и ш у в а 

Ј А В Н О Н А Д Д А В А Њ Е 

за отстапување работите за изградба на патот бр. 
1/1, делницата Башино Село — Бабуна во дол-

жина од 10 км. 

Ориентационата вредност на работите без мо-
стови изнесува 42.150.000 динари. Мостовите ќе би-
дат предмет на посебно наддавање. 

Работите ќе се изведуваат во 1971 и 1972 година 
со рок на завршување 15. XI. 1972, година. 

Јавното наддавање ќе се одржи на ден 12. IV. 
1971 година во просториите на Републичкиот фонд 
за патишта, со почеток во 10 часот. 

Градежните организации кои се заинтересирани 
за изведување на работите треба да достават на 
горната адреса или предадат на Комисијата на од-
редениот ден, најдоцна до 10 часот и тоа: 

— понуда во запечатен коверт со ознака „По-
нуда за јавно наддавање"; 

— коверт со ознака „Документација за јавно 
наддавање", со документи и податоци (решение за 
регистрација, список на механизација и опрема, 
податоци за кадри и попис на досега извршени 
слични објекти); 

Понудите и документацијата што не ќе стигнат 
до одреденото време нема да се земаат во разгле-
дување. 

Техничката документација заинтересираните 
можат да ја разгледаат секој работен ден, освен 
сабота, од 7—15 часот во просториите на Фондот. 

Технички опис на работите и останатата дого-
ворна документација за поднесување на понуди, 
можат да се добијат во Републичкиот фонд за па-
тишта. ^ 

Работите ќе бидат отстапени по донесување на 
Сојузен закон за учество на Федерацијата за из-
градба на делницата Башино Село — Бабуна. (370) 

Советот на Филозофскиот факултет на Уни-
верзитетот Кирил и Методиј во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот руски јазик; 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот методика на наставата по англиски јазик; 

— За еден лектор по англиски јазик; и 
— За еден асистент при Катедрата за историја 

на книжевностите на народите на СФРЈ. 
Пријавите таксирани со еден динар, останатите 

документи и научни и стручни трудови (воколку 
такви има) по еден примерок да се достават до ар-
хивата на Филозофскиот факултет во Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од денот на објаву-
вањето во весникот „Нова Македонија". 

Од Деканатот на Филозофскиот 
(371) факултет — Скопје 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

28., Упатство за содржината на одделни пози-
ции во билансот на состојбата, билансот 
на успехот, пробниот биланс и образецот, 
за деловниот резултат во текот на годи-
ната — — — — — — — — — — 97 

29. ,Упатство за изменување и дополнување 
на Упатството за содржината на одделни 
конта во контниот план за работните ор-
ганизации од општествените дејности 100 

30. Решение за утврдување списокот на ра-
ботни организации кои ги исполнуваат 
условите за вршење стручна контрола на 
производството на семе, за утврдување 
квалитетот на семето и за вршење ана-
лиза на семето — — — - - — — — 100 
Објава за бришење од Регистарот на про-
изводители на семе — — — — — — 100 
Објава за бришење од Регистарот на до-
работувачи на семе — — — — — — 101 
Дополнување на Објавата за запишување 
во Регистарот на доработувачи на семе 101 
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