
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 29 март 1968 
С к о п ј е 

Број 11 Год. XXIV 

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

109. 

Врз основа на член 29 став 3 од Законот зл 
републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65), Извршниот совет донесува 

111. 
Врз основа на член 29 став 3 во врска со член 

43 став 4 и член 50 од Законот за републичката уп-
рава („Службен весник на СРМ" бр. 17/65), Изврш-
ниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈА И 
ТРГОВИЈА 

I. Се именува за потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за индустрија и трговија инж. ВАНДЕ 
БАНДЕВСКИ, директор на Републичкиот завод за 
продуктивност на трудот. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-603/1 
7 март 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с р. 

НО. 

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 
републичката управа („Службен весник на СРЖ" 
бр. 17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И 

КУЛТУРА 

I. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за образование, наука и култура НИКОЛА 
ВАСИЛЕВСКИ, општествен работник во Општин-
скиот комитет на Сојузот на комунистите во Ресен. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-469/2 
7 март 1968 година 

Скопје 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

I. Се именува за помошник на директорот на 
Републичкиот завод за статистика СОТИР ГЕРЕ-
КАРОВСКИ, поранешен директор на Фабриката за 
разладни уреди „Ѓорѓи Наумов" во Битола. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-469/1 
7 март 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с.р. 

112. 
Врз основа на член 80 став 1 од Основниот за-

кон за избор на работничка совети и други органи 
на управувањето во работните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 15/64), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 
ЦЕНТАРОТ ЗА ЕКОНОМИКА НА ДОМАЌИН-

СТВОТО ВО СКОПЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за спро-
ведување на конкурсот за именување директор на 
Центарот за економика на домаќинството во Скопје, 
се именуваат: 

1. д-р МИХАЈЛО ЕФРЕМОВ, педијатар во Заво-
дот за здравна заштита на мајки и деца во Скопје; 
и 

2. ЉУБИНКА МАЛИНКОВ А, инж. арх. во Про-
ектантската организација „Пелагонија" во Скопје. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-363/1 
7 март 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с.р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с.р. 



Стр. 162 — Бр. 11 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 29 март 1968 

И З . 

Врз основа на член 80 став 1 од Основниот за-
кон за избор на работничка совети ~и други органи 
на управувањето во работните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 15/64), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗА-
ВОДОТ ЗА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН И НАСТА-

ВЕН ФИЛМ ВО СКОПЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за спро-
ведување на конкурсот за именување директор на 
Заводот за културно-просветен и наставен филм во 
Скопје, се именуваат: 

1. АНАТОЛИ ДАМИНОВСКИ, доцент на фи-
лозофскиот факултет во Скопје; и 

2. ДИМИТРИ ОСМАНЛИ, филмски режисер. 
И. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 10-363/3 
7 март 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с.р. 

114. 
Врз основа на член 80 став 1 од Основниот за-

кон за избор на работнички совети и други органи 
на управувањето во работните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 15/64), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 

КОНЦЕРТНАТА ДИРЕКЦИЈА ВО СКОПЈЕ 

I. За членовји на Конкурсната комисија за спро-
ведување на конкурсот за именување директор на 
Концертната дирекција во Скопје, се именуваат: 

1. ЈОВАН БОШКОВСКИ, писател; и 
2. ФИМЧО МУРАТОВ СКИ, претседател на Дру-

штвото на музичките уметници на Македонија. 
II. Ова решение влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 10-363/2 
7 март 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с.р. 

115. 
Врз основа на член 23 од Законот за музејските 

установи („Службен весник на СРМ" бр, 16/65), Из-
вршниот1 совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕ-
НОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕ-

ТОТ НА ЕТНОЛОШКИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ 
1 Се утврдува дека им престанува функцијата 

с поради истекот на мандатот на следните членови на 
Советот на Еколошкиот музеј во Скопје: 

— ТОДОР ДИМИТРОВСКИ, научен соработник 
во Институтот за македонски јазик; и 

СИМОН ДРАКУЛ, писател. 
2. За членови на Советот на Еколошкиот музе] 

во Скопје со мандат од две години, се именуваат: 

— ЛЕПОСАВА СПИРОВСКА, асистент на Ин-
ститутот за фолклор во Скопје; и ' -

— ТРАЈКО СТАМАТОВСКИ, научен'соработник 
во Институтот за македонски јазик, ч 

3. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на . 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-366/1 
7 март 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с.р. 

116. 
Врз основа на член 80 став 1 од Основниот за-

кон за избор на работнички совети и други органи 
на управувањето во работните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 15/64), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 

КОМИСИЈА 3|А ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 
АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ 

„ТАНЕЦ" — СКОПЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за спро-
ведување на конкурсот за именување директор на 
Ансамблот за народни игри и песни „Танец" во 
Скопје, се именуваат: 

1. ДРАГАН БОЈАЏИЕВ, главен уредник во Ра-
дио' — Скопје; и 

2. ТОМЕ МОМИРОВСКИ, писател. 
II. Ова решение влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 10-579/1 
7 март 1968. година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с.р. 

117. 
Врз основа на член 59 став 8 од Законот за 

мерките за унапредување на сточарството и за 
здравствената заштита на добитокот („Службен ве-
сник на СРМ", бр. 36/66), донесувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВНАТРЕШНО УРЕДУВАЊЕ НА КЛАНИЦИТЕ 
И ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО НА ВЕТЕРИ-

НАРНАТА КОНТРОЛА 

I — ОПШТА ОДРЕДБА 

Член 1 
По одредбите на овој правилник се врши вна-

трешно уредување на кланиците и се одредува на-
чинот на вршењето на ветеринарната контрола во 
нив. 

Одредбите на овој правилник не се однесуваат 
на извозните кланици. 

II — УРЕДУВАЊЕ НА КЛАНИЦА 

Член 2 
Внатрешно уредување на кланицата го опфаќа 

уредувањето на земјиштето, постројките и сите дру-
ги објекти што служат за потребите на кланицата 
(кланичен круг). 

Класичниот круг мора да биде заграден со 
ограда која оневозможува влегување на кучиња и 
други животни. 

Член 3 
Зградите и другите објекти во клатениот , круг 

се поставуваат така што да е овозможена непре-
чена работа и обезбеден потребен ред во работата. 
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Зградите и другите објекти меѓусебно се повр-
зуваат со патеки односно со патишта изградени од 
цврст материјал. 

Сите слободни површини, ако не се покриени 
со цврста покривка (патеки, патишта и др.) се 
озеленуваат. 

Член 4 
Зградите и објектите кои припаѓаат на „нечис-

тиот дел" (влез на добиток, простор за дневен пре-
стој, обори и др.) треба да бидат поставени така, 
што да се обезбедат хигиенски услови и непрече-
на работа во зградите и објектите кои му припаѓаат 
на „чистиот дел" (кланична зграда, ладилници, 
рампа за издавање на месо и др.). 

Патиштата и патеките на „чистиот" и „нечис-
тиот" дел не сменат да се вкрстуваат. 

1. Кланични простории 
Член 5 

Одделните простории на кланицата треба спо-
ред својата намена да се поврзани така што во те-
кот на работата да е обезбедена што покуса врска 
меѓу тие простории, и патиштата меѓу тие просто-
рии да не се вкрстуваат. 

Член 6 
Ако во просторијата за колење истовремено со 

другиот добиток се колат и свињи, просторијата за 
искрвавување, шурење и симнување на длаката од-
воено за дерење на кожите од свињи мора да 
биде одделена со ѕид од просторијата за колење на 
другиот добиток. 

Член 7 
До просторијата за колење на добиток мора да 

постои просторија за ветеринарниот инспектор. 
Член 8 

Просторијата за чистење, миење и обработка 
на желудоци, шкембиња и црева се поставува така 
што непријатната миризба од таа просторија да не 
се шири по другитие простории на кланицата. 

Член 9 
Ако кланицата има ладилник, кој се наоѓа во 

одделна зграда, таа се поврзува со просторијата за 
колење со затворен ходник за внесување односно 
изнесување на месото во ладилник^ односно од 
ладилникот. 

Член 10 
Секоја кланица за потребите на својот персонал 

мора да има просторија за гардероба со потребен 
број ормани за сместување на сопствените и за-
штитните алишта, клозет и мијалник. 

Мијалникот треба секогаш да биде снабден со 
чиста крпа за бришење на раце или со апарат за 
сушење на раце. Крпите за раце можат да бидат 
и книжни. 

2. Кланица за живина 

Член 11 
Кланицата за живина се изградува во одделна 

зграда и треба да ги исполнува условите што ва-
жат за клиниките. 

Член 12 
Во секоја кланица може да се коле живина 

само ако за колењето на живината постои граде-
жно одвоен објект. 

Член 13 
Ако кланицата што ги исполнува условите од 

член 12 на овој правилник се занимава и со коле-
ње на живина, својот ладилник може да го користи 
и за живината, под услов живинското месо исто-
времено да не се лади во иста комора со месото 
што потекнува од други видови животни. 

Член 14 
Ако во кланицата за живина се врши обра-

ботка на дивеч, обработката и пакувањето на ди-
вечот пс смее да се врши во истото време, кога 
се коле, обработува и пакува живина. 

Член 15 
Ако во кланицата за живина се врши прера-

ботка на јајца, таа мора да има одделни простории 
за прием, преглед, сортирање и пакување на ја ј -
цата и преработките од јајца, како и одделни 
комори во ладилникот за складирање на јајца и 
преработка од јајца. 

3. Заграден простор за сместување на добитокот 
наменет за колење 

Член 16 
Заградениот простор за сместување на доби-

токот наменет за колење (заграден простор) со 
клаиичната зграда се поврзува со цврста бетон-
ска патека. 

Целата површина на заградениот простор тре-
ба да е равна и од тврд материјал за да може 
лесно да се чисти, мие и дезинфицира и напра-
вена така што отпадните води да не се сливаат 
во нејзиното соседство, туку во канализацијата 
па кланицата односно во септичката јама. 

Во заградениот простор треба да има одделно 
место за секој вид на добиток. 

4. Ѓубриште 
Член 17 

За собирање на цревниот и стомачниот содр-
жа ј и ѓубрето од заградениот простор кланицата 
мора да има прописно уредено ѓубриште, со дно 
и ѕидови од тврд материјал и со покрив од по-
десен материјал. 

5. Кожарница 
Член 18 

Кланицата може да има сопствена кожарница 
за солење на говедски и свински кожи, за при-
родно и вештачко сушење на кожи и за скла-
дирање на кожи. 

Доколку во кожарницата се врши и сушење 
на кожи, таа треба да е на растојание од нај-
малку ЗОО метри од кланицата и другите кланич-
ни објекти. 

6. Внатрешно уредување на просториите 
Член 19 

Одделението за колење на добиток и одделе-
нието за чистење, миење и обработка на желу-
доци, шќембиња и црева мора да ги исполнуваат 
следните услови: 

1. Подовите да бидат цврсти и непропустливи, 
изработени така што да можат лесно да се чи-
стат, мијат и дезинфицираат, да не се лизгави и 
да имаат потребен пад кон сливниците, кои треба 
да бидат покриени со решетки и снабдени со изо-
латора 

2. Ѕидовите треба да се од таков материјал и 
така димензионирани што да спречуваат изравну-
вање на температурните разлики и до висина од 
2 метра, сметајќи од подот, да бидат обложени 
со бели керамички плочки или со материјал што 
може лесно да се чисти, мие и дезинфицира. 

3. Таваните треба да бидат доволно изотер-
мични, така да спречуваат сувишна топлота летно 
време и кондензирање на пареа зимно време. 

4. Внатрешните површини на ѕидовите и тава-
ните да бидат светли, а додирните места меѓу 
хоризонталните и вертикалните површини да би-
дат валчести. 

5. Висината на просториите да биде толкава 
што по сместувањето на транспортните и другите 
уреди растојанието меѓу долниот дел на обесеното 
месо и подот да не биде помало од 25 сантиметри. 

Да се обезбеди добро проветрување на про-
сториите. 

Сите наведени услови во однос на ѕидовите и 
подовите важат и за ходниците. 
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7. Уреди, машини и алати 
Член 20 

Уредите, машините, алатите и садовите што 
се употребуваат при колењето, при ветеринарните 
прегледи, обработката и преработката на месо, мо-
раат да бидат изработени од материјал што не 
'рѓосува и што лесно се чисти и дезинфицира. 

Плочите на столовите за ветеринарен преглед 
на месо и на столовите за обработка и преработка 
на месо и на другите делови од заклан добиток 
треба да бидат покриени со подесен лим или из-
работени од тврдо дрво. 

Ако плочите се од дрво, тие мора да бидат 
наполно рамни и мазни и на рабовите валчести. 
и да можат лесно да се симнуваат. 

Член 21 
Кланицата мора да биде обезбедена со довол-

но количество вода која во бактериолошки и хе-
миски поглед да е исправна. 

За потребите на кланицата не може да се 
користи индустриска (техничка) вода. 

Најмалите количества вода што треба да се 
обезбедат за едно грло добиток се: 

1. за крупен добиток и свињи 500 литри 
2. за другиот ситен добиток 200 литри 
3. за живина 50 литри 
Во количеството вода од претходниот став не 

влегува количеството вода кое е потребно за кон-
дензаторите, котларницата како и за поливање на 
површините во кругот на кланицата. 

Член 22 
Кланицата мора да има канализациона мрежа 

за прифаќање и отпуштање на отпадните води. 
Член 23 

Сите" кланични отпадни води пред пуштањето 
во природниот реципиент се прочистуваат. 

Ако во близината на кланицама не постои при-
роден воден реципиент, отпадните води, пред ис-
пуштањето во септичката јама, треба да бидат про-
чистени. 

Во случај на колење на болен добиток пред 
пуштањето отпадните води мора да се стерилизи-
раат. »X 

Член 24 
Во сите простории на кланицата мора да има 

доволно чешми, така што да е овозможено брзо 
и лесно снабдување со топла и ладна вода и тоа 
како за време на работата, така и по работата 
— за чистење и миење на просториите. 

Член 25 
Работата во кланицата мора да биде органи-

зирана така што да е обезбедено сето месо и сите 
делови од закланиот добиток истиот ден да се 
изнесат и сместат во соодветни простории. 

Член 26 
Работните простории по завршувањето на ра-

ботното време се чистат. 
Просториите кои повеќе се валкаат почесто се 

чистат и мијат во текот на самата работа. 
Отпадоците што настануваат во текот на рабо-

тата не смеат да се фрлаат на подот, туку мора 
веднаш да се собираат во подесни садови (канти, 
кофи и др.). 

Во просторијата за колење на добиток и прос-
торијата за обработка на месо мора да постои уред 
за стерилизиран^ на ножевите. 

Член 27 
Сите машини, уреди, алат и другиот прибор 

мора да се одржуваат во чиста состојба. 
Член 28 

Миење на машините, уредите, алатот и другиот 
прибор, како и миењето на просторијата за колење 
на добиток, просторијата за обработка и преработ-
ка на месо и просторијата за миење и чистење на 

цревата се врши со топла вода која има најмалку 
60°С и во која е растворена 2% кауетична сода или 
некое слично средство. По извршената дезин-
фекција мора да се изврши миење со чиста ладна 
вода. 

Член 29 
За вршење на дезинфекција во кланиците мо-

жат да се употребуваат само оние средства што не-
маат непријатна миризба (кауетична сода и ел.). 

Дезинфекционите средства како и приборот за 
дезинфекција се чуваат во одделна просторија. 

Материјалот за одржување на чистота (метли 
четки, кофи и др.), се држи во одделни простории 
или во одделни ормани. 

8. Отстранување на конфискатите 
Член 30 

Конфискуваните 'делови од добиток (конфиска-
ти) мора на соодветен начин да се направат безо-
пасни. 

За отстранување на конфискатите кланицата 
мора да располага со соодветни метални садови (ме-
тални канти со капаци, буриња со капаци и ел.) и 
јал1а гробница односно со опрема за стерилизација 
и утилизација на конфискатите. 

III — ПЕРСОНАЛ ЗАПОСЛЕН ВО КЛАНИЦАТА 
Член 31 

Запосл^ните лица во кланицата кои при рабо-
тата доаѓаат во непосреден допир со месото и про-
изводите од месо (ветеринарен персонал, колачи, 
месари, магазионери, чистачи и друг персонал) за 
време на работата мора да имаат на себе заштитна 
облека и гумени чизми (работнички алишта, ман-
тили, престилки, капи или марами и гумени чизми). 

IV — ВЕТЕРИНАРНА КОНТРОЛА 
Член 32 

Општинскиот ветеринарен инспектор односно 
овластениот ветеринарен техничар во смисла на 
член 80 од Законот за мерките за унапредување на 
сточарството и за здравствената заштита на доби-
токот (општинскиот ветеринарен инспектор) вете-
ринарната контрола ја врши непосредно во сите 
фази на производството, обработката и преработка-
та на месо (колење, дерење, егзентерирање, распар-
чување, цедење, ладење, смрзнување, пандловање, 
мелење, солење и саламурење на месото; сушење, 
димење и стерилизација на месни производи од-
носно утовар на месо и месни производи). 

Општинскиот ветеринарен инспектор секојднев-
но ја контролира заштитната облека на работни-
ците, алатот, опремата и уредите што доаѓаат во 
допир со месото, како и водоснабдувањето и отстра-
нувањето на отпадните води односно општата хиги-
енска состојба на објектот. 

При спроведувањето на ветеринарната контрола 
општинскиот ветеренарен инспектор се служи и со 
лабораториски преглед во овластени лаборатории. 

Член 33 
Средства што служат за преработка на месо 

или што посредно или непосредно доаѓаат во до-
пир со месото (сол, шалитра, нитрати и др.), мо-
жат да се внесуваат во просторијата за преработка 
на месото, само ако претходно се прегледани и 
одобрени. 

Член 34 
Ако при вршењето на контрола општинскиот 

ветеринарен испектор утврди дека во кланицата не 
се применуваат одредбите на овој правилник или 
се применуваат неправилно, ќе се постапи во смисла 
на одредбите на Основниот закон за мерките за 
унапредување на сточарството и за здравствената 
заштита на добитокот и Основниот закон за здрав-
ствениот надзор над прехранбените продукти. 
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V — ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 35 

Овој правилник стапува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 11-2095 
И март 1968 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Инж. Трајко Апостоловски, е. р. 

118. 
Врз основа на членот 119 став 3 точка 1 од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ'-
бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66 12/67 и 54/67), Собранието 
на Републичката заедница на социјалното осигуру-
вање на работниците — Скопје, на седницата одр-
жана на 26 јануари 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ШТО ВО 
1968 ГОДИНА ЗАДОЛЖИТЕЛНО КЕ СЕ ИЗДВОЈУ-

ВААТ ЗА СИГУРНОСНА И ВАЛОРИЗАЦИОНА 
РЕЗЕРВА НА ФОНДОТ НА ИНВАЛИДСКОТО 

И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
За сигурносната резерва на Фондот на инвалид-

ското и пензиското осигурување се издвојува дел 
од 2,68% од средствата остварени со придонесите за 
инвалидско и пензиско осигурување во 1968 година. 

II 
За валоризационата резерва на Фондот на ин-

валидското и пензиското осигурување се издвојува 
дел од 4,08°/о од средствата остварени со придонеси-
те за инвалидско и пензиско осигурување во 1968 
година. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 01-281/1 

26 јануари 1968 година 
Скопје 

Претседател, 
Мара Миланова, с.р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд во Скопје, тужител ката Ну-
шева Олга, родена Илиевска, од Скопје, ул. „2" 
бр. 71 населба Драчево, поднесе тужба за разве-
дување на бракот, против тужениот Нушев Васил 
од Скопје, сега со непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Васил Нушев од татко 
Нушев Ставре во срок од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас да му ја соопшти на судот својата 
точна адреса или да се јави лично во овој суд. 

Во противен случај ќе му се одреди старател 
кој ќе го застапува во оваа« парница. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 39/68. (24) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Пластова родена Дупчинова Олга од Битола, 

ул. „Стив Наумов" бр. 80, поднесе тужба во овој 
суд за развод на брак против Пластов Стефан 

Герман, роден во село Герман, Леринско, Грција, 
сега иселен во Канада со непознато место на жи-
веење. Како тужениот Герман е во неизвесност, се 
поканува во срок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави 
или да одреди свој застапник. Во противен случај 
ќе му се одреди застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, „П". 159/68. (23) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 
При Општинскиот суд во Битола, се води по-

стапка за огласување за неважен чекот бр. 018303 
на сума од н. д. 400, издаден од Комерцијално-ин-
вестиционата банка — Битола на име Митра Крс-
тева од Битола. Се поканува секој што го нашол 
чекот, или го поседува, или знае за истиот да јави 
на судот во срок од 60 дена од денот на објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на СРМ". 
Во противно овој чек ќе се огласи за неважен. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р, бр. 329/67. 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на установите на 13. XI. 1967 го-
дина, рег. бр. 10/67 е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на инж. 
Кирил Ристески, директор на Вишата земјоделска 
школа во Битола. 

Се овластува Велјан Велјановски, в. д. дирек-
тор, да ја потпишува установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 44/67. (бој 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 8. XI. 1967 го-
дина рег. бр. 87/65 е задишано следното: Градскиот 
пионерска центар „Иво Лола Рибар" од Охрид пре-
станува со својата работа, и се брише од региста-
рот на установите, кој го води овој суд, поради при-
соединување кон Основното музичко училиште — 
Охрид, 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
од Пионерскиот дом — Охрид од 12. IX. 1967 година, 
одлуката бр. 168/2 од 22. IX. 1967 година од работ-
ната заедница на Основното музичко училиште — 
Охрид и решението бр. 01-12715/1 од 9. X. 1967 
година од Одделението за општа управа при Собра-
нието на општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 41/67. (62) 

Окружниот стопански суд во Шт^ш објавува 
дека во регистарот на установите на 26. VI. 1967 го-
дина, страна 163, реден број 1 е запишано: Основа-
ње на Основното училиште „Цветан Димов", со 
седиште во село Ратево, Беровско. Предмет на ра-
ботењето на установата е образовно-воспитна деј-
ност на учениците од I — IV одделение. 

Директор на училиштето е Атанас Благој Ав-
рамски. 

Впишувањето на установата е извршено во ре-
гистарот врз основа решението бр. 01-3145/4 од 29. 
X. 1967 година на Собранието на општината Бе-
рово и решението бр. 12 од 1. IV. 1967 година на 
работната заедница на установата за назначување 
на директорот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 24/67. ч (95) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 27. V. 1967 го-
дина, страна 58 под реден број 2 е запишана про-
мената на досегашниот в. д. директор на Домот за 
народно здравје од Делчево, Драгољуб Белковски, 
на чие место за директор е именуван м-р Милан 
Поповски, 



Стр. 166 — Бр. 11 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 29 март 1968 

Промената на в. д. директорот на Домот за на-
родно здравје од Делчево е запишана во региста-
рот врз основа одлуката бр. 01-225 од 2,1. III. 1967 
година на работничкиот совет на установата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип', Ус. 
бр. 2-0/67. (97) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 23. XII. 1967 
година, страна 58 под реден број' 3 е запишана 
промената на досегашниот директор на Домот за 
народно здравје од Делчево Милан Поповски на 
чие место за директор е именуван Трајче Христов, 
кој е овластен да го претставува и потпишува ис-
тиот. 

Промената на директорот на установата е за-
пишана во регистарот врз основа одлуката бр. 
01-808 од 27. IX. 1967 година на работничкиот совет 
на истата. 

Од Окружнјиот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 35/67. (98) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 23. XII. 1967 
година, страна 177, реден број 1 е запишано осно-
вањето на Општинска аптека, со седиште во Ко-
чани и филијали \во село Чешиново и село Зр-
новци. 

Установата ќе ги обавува следните дејности: 
— набавка, подготвување, испитување, изработ-

ка и издавање на лекови и останати средства за 
лекување и заштита на здравјето на луѓето; 

— набавка, подготвување, изработка и издава-
ње на средства и лекови за заштита на растени-
јата; 

— набавка, изработка, подготвување, продажба 
на хигиенско-козметички средства; 

— набавка и продажба на отрови во смисла на 
одредбите во уредбата за регулирање на произ-
водството и прометот на отровите; 

— извршуваше на биохемиски, броматолошки и 
токсиколошки испитувања; 

— набавка и продажба на хемикалии за ин-
дустриски и услужни претпријатија. 

Управител на аптеката е Атанас Ристовски, кој 
е овластен да ја претставува и потпишува. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа решението бр. 06-4325/1 од 28 V. 1967 година 
на Одделението за општествени: служби при Со-
бранието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 40/67. (99) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 10. V. 1967 
година, страна 161, реден број 1 е запишано основа-
њето на Ветеринарна станица, со седиште во Ра-
довиш. 

Ветеринарната станица ќе ги обавува следните 
дејности: 

— спречување, отстранување и искоренување 
на заразни, паразитски и огледни болести к а ј до-
битокот, како и регистрирање пријавувањето и 
прекратувањето на истите; 

-тг ќе се грижји за јамите-гробници, заградените 
добиточни гробишта и воопшто за нештетното от-
странување на мршите и делови од мршите од 
пцовисаниот добиток; 

—» ќе врши ветеринарно-санитарен надзор над 
.прометот на добитокот, суровините од добитокот и 
производите од животинското потекло наменети за 
луѓето; 

— ќе обавува лекување на болниот добиток; 
кастрација на домашните животни; 

— вештачко осеменување на домашните жи-
вотни и .останување на стерил(итетот; 

надзор на потковувањето на добитокот и вр-
шење на гготковувачк;и работи; 

— ќе врши стручна ветеринарна работа 'во вр-
ска со осигурувањето на добитокот; 

— ќе работи на унапредување на сточарството; и 
— ќе води грижа за стручното изготвување на 

ветеринарните кадрови и грижа за општото обра-
зование на народот од областа на ветеринарството. 

Управникот на Ветеринарната станица е Илија 
Ефтимов. 

Впишувањето е извршено во регистарот вр.з 
основа решението бр. 9400 од 26. VI. 1967 година 
на Општинското собрание — Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус 
бр. 22/67. (104) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 30. VI. 1967 
година, страна 161, реден број 2. е запишано след-
ното: Ветеринарната станица од Радовиш е ста-
вена под придилна управа, почнувајќи од 1. III. 
1967 година. 

За присилен управник е назначен Миле Сто-
јанов Атанасов. 

Впишувањето на присилната управа е изврше-« 
но во регистарот врз основа решението бр. 01-576 
од 27. II. 1967 година на Собранието на општината 
Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 18/67. (105) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 6. XI. 1967 
година, страна 174, реден број 3 е запишано след-
ното: Престанува присилната управа на Ветери-
нарната станица од Радовиш од 1. X. 1967 го-
дина. 

Престанокот на присилната управа на Ветери-
нарната станица од Радовиш е запишан во реги-
старот врз основа записникот од 7. X. 1967 година 
на Советот и решението б р 01-2244 од 3. X. 1967 
година на Собранието на општината Радовиш; 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 34/67. <1П6> 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 9. XI. 1967 
година, страна 175, реден број 1 е запишано ос-
новањето на Заедницата на земјоделските учили-
шта на СР Македонија, со седиште во Струмица. 
Предмет на работењето на Заедницата е: да орга-
низира размена на искуства, да ја координира ра-
ботата во училиштата, да обезбеди соработка со 
Земјоделскиот факултет и останатите земјоделски 
институции и други стручни здруженија; да ра-
боти на ускладување на поедини наставни про-
грами; да ја организира работата; да ја засилува 
соработката помеѓу земјоделските училишта; да ја 
проучува целисходноста на наставните планови и 
програми, да презема мерки за нивното усовршу-
вање и прилагодување на потребите за совреме-
ните постигнувања во производството, како по тео-
ретска, така по практична настава; организира ме-
ѓуучилишни среќавања и стручни натпревари; раз-
мена на искуства помеѓу наставници за унапре-
дување и рационализација на наставата; дава су-
гестии во однос на изработката на правилници и 
останатите нормативни акти кои го регулираат жи-
вотот и работата во училиштата; го анализира си-
стемот на самоуправувањето во училиштата и дава 
предлози за натамошно усовршување; ги разгле-
дува прашањата за стручно-педагошкото усовршу-
вање на наставниот кадар; дава предлози за изра-
ботка на учебници, прирачници и практикуми и др.: 
дава мислења за профили на кадри; дава мислења, 
при донесувањето на нормативни акти од областа 
на стручното школство. 

Директор на Заедницата е Бошко Јорданов 
Мицев. 

Впишувањето на Заедницата е извршено- во ре-
гистарот врз основа на одлуката на основачкото 
собрание од 21. III, 1967 годину со членките; ; 
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1. Земјоделско училиште „Борис Кидрич" — 
Битола; 

2. Градинарско училиште „Боро Џони" — Бог-
данци; 

3. Средно земјоделско училиште „Каме Поли-
зов" — Валандово; 

4. Лозаро-винарско училиште „Тошо Велков" — 
Перето — Кавадарци; 

5. Школскиот центар за оспособување на струч-
ни кадри во земјоделството „Киро Бурназ" — Ку-
маново ; 

6. Земјоделско-училишен центар „Никола Пе-
тров" — Неготино; 

7. Центар за оспособување на работници во зем-
јоделството „Јосиф Јосифовски — Свештарот" — 
Ресен; 

8. Тутунското училиште „Н. X. Орде Чопела" 
— Прилеп; 

9. Школскиот центар за оспособување на кадри 
во земјоделството — Св. Николе; 

10. Земјоделско училиште Јосиф Јосифовски — 
Питу" — Славеј; 

11. Земјоделско училиште — Струмица; 
12. Земјоделско училиште „Моша Пијаде" — 

Тетово. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 

бр. 39/67. (108) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 7. I. 1967 го-
дина, рег. бр, 3/67 е запишано под фирма: Цен-
трално основно училиште „Кирил и Методи" во 
село Бучин. Предмет на работењето на училиштето 
е културно-просветна дејност и школување на уче-
ници од I до VIII одделение. 

Директор на училиштето е Стој чески Борис. 
Училиштето е основано од Општинското собра-

ние во Крушево — со решение бр. 05-1079/1 од 3. 
VI. 1966 година, а со присоединувањето на основ-
ните училишта: „Климент Охридски" е. Светоми-
трани, училиштето од е. Пресил и населбата Мило-
шево. 

Потпишувањето ќе го вршји Стој чески Борис, 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр, 5/67. (171) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 31. VIII. 1967 
година, рег. бр. 11/67 е запишано следното: Се про-
ширува дејноста на Редакцијата и администраци-
јата „Битолски весник" — Битола уште со вршење 
на фото-услуги на граѓаните. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 01-98/1 од 6. IV. 1967 година од работната за-
едница на „Битолски весник" — Битола и реше-
нието бр. 03-3438/1 од 11. VII. 1967 година од Со-
бранието на општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 36/67. (1432) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите рег. бр. 48, стра-
на 196 книга I е зацишано следното Досегашниот 
директор на Центарот за унапредување на земјо-
делството — Куманово, Цаневски Новко е разре-
шен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За в. д. директор на Центарот за унапредување 
на земјоделството — Куманово е назначен Антов-
ски Војислав, инженер агроном од Куманово, кој 
установата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето, сметано од 
10. VIII. 1967 година. 

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

бр. 79 од 25. VIII. 1967 година. (1569) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 10, X. 1967 

година, рег. бр. 80/66 е запишано следното: Се про-
ширува дејноста на Заштитната работилница „Со-
цијален борец" од Битола, уште со вршење на уго-
стителска дејност (бифе). 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 900 од 26. VIII. 1966 година од Советот на За-
штитната работилница „Социјален борец" од Би-
тола и решението бр. 03-4116/119 од 29. V. 1967 
година на Пазарната инспекција при Собранието 
на општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 18/67. (1746) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 23. VII. 1967 
година, страна 168, реден број 1 е запишано осно-
вањето на Основна заедница на образование и вос-
питување за подрачјето на општината Делчево, со 
седиште во Делчево. Предмет на работењето на 
Основната заедница е:-

— водење грижа за организирањето и развива-
њето на образовно-воспитните дејности, 

— за развитокот на материјалната основа на 
образовно-воспитната дејност, 

— за обезбедување на средства за остварување 
на образовно-воспитните дејности и управува со тие 
средства, 

— за непосредното поврзување дејностите на 
установите за образование и воспитување со по-
требите на стопанството и општествените служби; 

— за остварување на општествената улога на 
образованието и културата, 

— врши распределба на општествените средства 
за образование, 

— дава гаранции за кредити на образовно-вос-
питните установи, 

— дава кредити за школување на лица што 
се подготвуваат за стручни кадри во областа на 
стопанството и општествените дејности, 

— врши и други работи определени со Зако-
нот и Статутот на заедницата. 

Основач на Основната заедница на образова-
нието и воспитувањето е Основачкото собрание на 
заедницата за подрачјето на општината Делчево. 

Претседател на основната заедница е Мирко 
Серафимов. 

Овластени лица за потпишување на заедни-
цата се: Мирко Серафимов, претседател на заед-
ницата, и Ефтим Куневски, член на Извршниот 
одбор на заедницата. 

Основната заедница на образованието е консти-
туирана на 26. VI. 1967 година. 

Впишувањето на Основната заедница на обра-
зованието и воспитувањето е извршено во реги-
старот врз основа одлуката за основање од 26, VI. 
1967 година. 

Од Окружниот стопански суд . во Штип, Ус, 
бр. 29/67. _ фр) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 11. VII. 
година, страна 164, реден број 1 е запишано основа-
њето на Основна заедница на образованието з$ 
подрачјето на општина — Кочани, со седиште во 
Кочани. 

Заедницата на образованието ќе ги обавува 
следните дејности: 

— ќе се грижи за обезбедување на средства за 
вршење на дејностите на образованието' и воспиту-
вањето утврдени со програмата на Заедницата на 
образованието; 

— ќе управува со средствата за образованието 
што и припаѓаат ; 

— определува критериуми и мерила за распре-
делба на средствата за образование и врши рас-
пределба на тие средства по одделни образовно-
воспитни институции; 

— соработува со други заедници на образова-
нието; 
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— дава мислење за основање нови институции 
за образованието и воспитувањето, чија дејност ќе 
се финансира од средствата на Заедницата на об-
разованието; 

— соработува со општествено-политичките за-
едници и работни организации во донесувањето на 
плановите и програмите за развитокот на образо-
ванието и воспитувањето, во утврдувањето на по-
требите од стручни кадри и во други прашања од 
значење за развитокот на образованието и воспи-
тувањето; 

— врши и други работи определени со Закон и 
Статутот на Заедницата на образованието. 

Овластени лица за потпишување на Заедницата 
се: Никола Пенов Трифунов, претседател, и Ристо 
Јорданов Данилов, потпретседател, кој ќе ја пот-
пишува Заедницата само во отсуство на претседа-
телот. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката од 31. V. 1967 година на Основачкото 
собрание — работните организации во стопанството 
и општествените служби, установите за образова-
ние и воспитување и други заинтересирани граѓа-
ни претставници на општествено-политичките за-
едници и тоа: 

1. Гимназија со економски парал ел ски Љупчо 
Сантов" — Кочани 

2. Електро-машински училишен центар „Гошо 
Вакентјиев" — Кочани 

3. Централно основно училиште „Раде Кратов-
че" — Кочани 

4. Централно основно училиште „Моша Пијаде" 
— Кочани 

5. Ниже музичко училиште „Стеван Мокрањац" 
— Кочани 

6. Централно основно училиште „Маршал Тито" 
— е. Оризари 

7. Централно основно училиште „Тодор Арсов" 
— е. Зрновци 

8. Централно основно училиште „Климент Ох-
ридски" — е. Облешево> 

9. Централно основно училиште „Страшо Пин-
џур" — е. Соколарци 

10. Основно осумгодишно училиште „Анче Пе-
нов" — е. Нивичани 

11. Основно осумгодишно училиште „Гоце Дел-
чев" — е. Горни Подлог 

12. Основно осумгодишно училиште „Мирче 
Ацев" — е. Кучичино 

13. Работнички универзитет „Ленин" — Кочани 
14. Дом за народно здравје — Кочани 
15. Општествено политичките организации 
16. Здружение на економистите 
17. Здружение на правниците 

,18. Комерцијална банка — Кочани 
„. 19. Служба на општественото книговодство 

ч 20. Фабрика за целулоза и хартија — Кочани 
. 21. Фабрика „Руен" — Кочани 
22. ШИК „Борис Кидрич" — Кочани 
23. Жито Македонија — Филијала — Кочани 
24. „Техносервис" — Кочани 
25. Автотранспортно претпријатие — Кочани 
26.' Трговско претпријатие „Нова трговија" — 

Кочани 
27. Тутунова станица — Кочани 
28. Реонска опитна станица — Кочани 
29. Печатница „Младост" — Кочани 
30. Ветеринарна станица — Кочани 
31. ЗИК „Искра" — Кочани 
32. Водостопанско претпријатие — Кочани 
33. Комунална установа „Панорама" — Кочани 
34. Земјоделска задруга „Зелен Вир" — е. Ори-

зари 
35. Земјоделска задруга „Зрновка" — е. Зр-

новци 
36. Земјоделска задруга „Црвен камен" — е. 

Видовиште 
37. Земјоделска задруга „Брегалница" — е. Бу-

рилчево 

38. Земјоделска задруга „Прогрес" — е. Че-
шиново 

39. Земјоделска задруга „Гоце Делчев" — е. 
Облешево 

40. Земјоделска задруга „Галеб" — е. Тркање 
41. Земјоделска задруга „Моша Пијаде" — е. 

Горни Подлог 
42. Керамидна фабрика „Брегалница" — е. Ку-

чичино 
43. Рудник „Опалит" — е. Спанчево. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 

бр. 28/67. (100) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 6. XI. 1967 
година, страна 146, реден број 2 е запишана про-
мената на досегашниот директор на Домот за на-
родно здравје од Виница Лазаров Коце, на чие 
место за директор е назначен Атанас Ристевски. 

Истовремено е запишан и новоовластениот пот-
писник Никола Спасов. 

Потписите на овластените потписници важат 
само по два. 

Промената на директорот, како и новиот пот-
писник е извршена во регистарот врз основа од-
луката од 15. VII. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 36/67. (102) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 210, 
страна 1063, книга I е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Здравствениот дом во Кри-
ва Паланка д-р Раде Младенов, директор, му пре-
станува правото за потпишување, бидејќи е разре-
шен од должност. 

За в. д. директор на Здравствениот дом — Кри-
ва Паланка е назначен д-р Добри Павловски, КОЈ 
установата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето со новоназна-
чените потписници и тоа: Ванчо Исековски, пом. 
управник, и Страшко Димитровски, в. д. шеф на 
сметководството, сметано од 14. XI. 1967 година. 

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

бр. 111 од 28. XI. 1967 година. (278) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 18. XII. 1967 
година, рег. бр. 59/65 е запишано следното: Му 
престанува овластувањето на Аце Ристевски, ди-
ректор, за потпишување на установата Комунален 
завод за социјално осигурување во Битола. 

Се овластува Михајловски Тодоров Горѓи, ди-
ректор, да ја потпишува установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 48/67. (333) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 19. XII. 1967 
година, рег. бр. 10, е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето на Велјан Вел јановски, в. 
д. директор, за потпишување на Вишата земјодел-
ска школа во Битола. 

Се овластува Качански Јованов Панде, дирек-
тор, за потпишување на установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 49/67. (334) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 18. ХИ. 1967 
година, рег. бр. 139/65 е запишано следното: Се 
проширува дејноста на Заводот за запослување на 
работници — Охрид, уште со дополнителната деј-
ност од стопански карактер заради стручно оспо-
собување и преквалификација на работници од 
машино-браварска струка. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 01-358 од 16. V. 1967 година на работната за-
едница на Заводот за запослување на работници 
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— Охрид и согласноста бр. 01-6883/1 од 9. X. 1967 
година од Собранието на општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 46/67. (335) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите; рег. бр. 88, стра-
на 572, книга I е запишана под назив: Реонска ста-
ница за заштита на растенијата — Титов Велес 
— Продавница (Земјоделска аптека) во Титов Ве-
лес. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на следните стоки: хемиски средства, ве-
штачки ѓубрива, земјоделски семиња, апарати и 
резервни делови, алати, земјоделски машини и 
друго. 

Продавницата е основана од работната заед-
ница на Реонската станчица за заштита на расте-
нијата — Титов Велес, со одлука бр. 57 од 14. IV. 
1967 година. 

Раководител на продавницата е Саздов Ди-
митар. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 95 од 21. XI. 1967 година. (383) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 19. XII. 1967 
година рег. бр. 89/65 е запишано следното: Се ме-
нува фирмата на Средното економско училиште 
„Мите Богоевски" од Охрид и гласи: Средно еко-
номско училиште и гимназија „Мите Богоевски" — 
Охрид. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 01434/1 од 2. IX. 1967 година од Советот на 
Средно-економското училиште „Мите Богоевски" од 
Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 50/67. (336) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 521. 
страна 127, книга III е запишано следното: Досе-
гашниот управник на Техничката служба при Ме-
дицинскиот факултет — Скопје, Серафимовски 
Сретен е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За в. д. директор на Техничката служба при 
Медицинскиот факултет — Скопје е назначен ди-
пломираниот правник Љубомир Горевски, кој уста-
новата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
во границите на овластувањето со старите реги-
стрирани потписници и тоа: Миле Калемџиевски, 
шеф на сметководството, и Борис Петрушевски, 
технички раководител на установата, сметано од 
25. ХИ. 1967 година. 

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

бр. 125 од 11. I. 1968 година. (426) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 94, страна 
596, книга I е запишано следното: На досегашниот 
в. д. директор Марица Стојановска на Основното 
училиште „Браќа Миладинови" — Куманово и 
престанува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решена од должност. 

За в. д. директор на Основното училиште „Бра-
ќа Миладинови" — Куманово е назначен Симино-
виќ Славко, кој училиштето ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со новоназначениот потписник Јовановски 
Божин и стариот регистриран потписник Бошков-
ски Петар, сметано од 23. I. 1968 година. 

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

бр. 8 од 23. I. 1968 година, (497) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите рег бр. 424, стра-
на 574, книга III е запишано следното: Досегаш-
ниот директор Јанков ѓорѓи е разрешен од долж-
ност и му престанува правото Градската аптека 
„11 октомври" од Скопје да ја потпишува, задол-
жува и раздолжува. 

За директор на Градската аптека „11 октомври" 
— Скопје е назначен Сотировски Војислав кој ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето со новоназначениот пот-
писник Јанковска Јорданка, книговодител, сметано 
од 19. I. 1968 година. 

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

бр. 9 од 24. I. 1968 година. (498) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 571, 
страна 353, книга III е запишано под назив: Основ-
но музичко училиште — Тетово. Предмет на рабо-
тењето на основното музичко училиште е давање 
основно музичко образование на деца од 9—15 го-
дишна возраст. 

Училиштето е основано од Собранието на оп-
штината Тетово, со решение бр. 01-7586 од 23. X. 
1967 година. 

Училиштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Андро Апостолски, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 16 од 28. XI. 1967 година. (500) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22. XI. 1967 година, рег. бр. 5/64, книга I е запи-
шано следното: Продавницата во Битола на Тр-
говското претпријатие за промет со чевли, прерабо-
тена кожа и производи од гума, каучук и пластич-
ни маси на големо „Рефлекс" од Белград преста-
нува со својата работа и се брише од регистарот на 
стопанските организации, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
на работничкиот совет од 28. XII. 1967 година на 
Трговското претпријатие на големо „Рефлекс" од 
Белград. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 345/67. (91) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22. XI. 1967 година, рег. бр. 4/59, книга IV е запи-
шано следното: Продавницата во Ресен, на Тргов-
ското претпријатие „Рефлекс" од Белград преста-
нува со својата работа и се брише од регистарот 
на стопанските организации, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 1296/13 од 5. II. 1967 година, од работничкиот 
савет на Трговското претпријатие „Рефлекс" од 
Белград. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 368/67. (94) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. ХИ. 1967 година, страна 161, реден број 3 е за-
пишано престанувањето со работа на Продавницата 
за чевли „Рефлекс" од Свети Николе. 

Престанокот со работа на Продавницата „Ре-
флекс" од Свети Николе е запишано во регистарот 
врз основа поднесената пријава бр. 14561 од 30. 
X. 1967 година од страна на Трговското претприја-
тие за промет со чевли и гума на големо „Рефлекс" 
од Белград. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 387/67. (139) 
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РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1161, страна 829, книга V е запишана под 
фирма: Градежно-занаетчиска услужна задруга 
„Балкан" — Скопје, ул. „29 ноември" бр: 77. Пред-
мет на работењето на задругата е ѕидаро-фасадер-
ска дејност. 

Задругата е основана од основачите група гра-
ѓани на основачкото собрание одржано на 22. XI. 
1967 година и тоа: Милан Горевски, Милан У д и -
новски, Димо Димков, Трифун Павловић Теофил 
Угриновски, Анастас Угриновски, Томислав Жи-
виќ, Јован Дузлевски, Петко Горевски и Секулов-
ски Спиро. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Милан Го-
ревски, в. д. директор. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Членови на привремениот управен одбор се: 

Угриновски Милан, Чадиновски Исак, Димков Ди-
мо, и Стибел Милан. Претседател на управниот од-
бор е Милан Угркиновски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1228 од 28. ХП. 1967 година. (301) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. V. 1967 година рег. бр. 52/55, книга III е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Петрески Ѓорѓија, шеф на сметко-
водството на Фабриката за тули и ќерамиди „Сла-
веј" е. Арбиново, Охридско. 

Се овластува Јаксвчееки Димко, шеф на смет-
ководството, покрај досегашниот потписник Симо-
в с к и Танче, директор, поединечно да ја потпишу-
ваат фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 102/67. (1037) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1045, страна 207, книга V е запишано след-
ното: Дејноста на- Градежното претпријатие „25 мај4 

— Горче Петров, согласно одлуката бр. 405/3 од 2. 
VI. 1967 година на работничкиот совет и елабора-
тот за економска оправданост се проширува и со 
купопродажба на големо и мало за своја сметка, 
во свое јиме; за туѓа сметка и во туѓо име на след-
ните гранки производи: градежни материјали; про-
изведи од гума, каучук, пластични маси и др.; 
земјоделски машини и алати; вештачки ѓубрива и 
средства за заштита на растенијата; житарици и 
млински преработки, стока и сточна храна; земјо-
делски производи, сточни производи; живина, јајца, 
пердуви и дивеч; мешовити индустриски стоки; 
стакло, порцелан и ќерамичка стоки; електрич-
ни материјали, моторни возила, резервна делови и 
прибор; бои, лакови, хемикалии и прибор; железа-
рија и метални стоки; хартија од секаков вид; про-
давање и посредување при купопродажба и набавка 
под даден налог за сметка на налогодавачот, во свое 
име и во име на налогодавачот. 

Со ^рецитираната одлука бр. 405/3 од 2, VI.. 1967 
година на работничкиот совет и фирмата на Гра-
дежното претпријатие „25 мај" — Горче Петров се 
менува и гласи: Претпријатие за градежништво, 
промет и посредување „25 мај" — Горче Петров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 537 од 14. VI. 1967. (965) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 8. IV. 1967 година, страна 407, реден број 13 
е -запишана под фирма: Продавница број 29, со 
седиште во е. Добрејци, Струмичко. Продавницата 
ќе врши промет на мало со колонијални стоки, 

Продавницата е основана од страна на Тргов-
ското претпријатие на големо и мало „Македо-
нија" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Димитар Ко-, 
цев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавува директорот на претпри-
јатието. 

Впишувањето е запишано во регистарот врз 
основа одлуката 'број 203/02 од 15. ХИ. 1967 го-
дина на работничкиот совет на претпријатието и 
уверението бр. 07-7339/1 од 27. XII. 1967 година 
на санитарниот инспектор на Собранието на оп-
штината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 95/67. (704) 

Окружниот стопански суд во Штип -објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 8. IV. 1967 година, страна 407, реден број' 11 
е запишана под фирма: Продавница во село До-
брошина, Струмичко. 

Продавницата ќе врши промет на мало со ко-
лонијални стоки. 

Продавницата е основана од страна на Тргов-
ското претпријатие на големо и мало „Македонија" 
— Струмица. 

Раководител на продавницата е Павло Вита-
нов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавува директорот на претпри^ 
јатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 203/02 од 15. XII. 1967 го-
дина на работничкиот совет на претпријатието и 
уверението бр. 07-30/67 од 25. II. 1967 година на 
санитарниот инспектор при Собранието на општи-
ната Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 94/67. (705) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. IV. 1967 година, страна 407, реден број 12, е за-
пишана под фирма: Продавница број 3, со седи-
ште во село Василево, Струмичко. 

Продавницата ќе врши промет на мало со ко-
лонијални стоки. 

Продавницата е основана од страна на Тргов-
ското претпријатие на големо и мало „Македонија" 
— Струмица. 

Раководител на продавницата е Мане Митрев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавува директорот на претпријатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката број 203/02 од 15. XII. 1967 година 
на работничкиот совет на претпријатието и уве-
рението број 07-30/67 од 25. И. 1967 година на сани-
тарниот инспектор при Собранието на општината 
Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 96/67. (703) 

Окружниот стопански суд во- Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 218, страна 1164, книга I е запи-
шано следното: Дејноста на Трговското претпри-
јатие на големо и мало „Напредок" е. Липково, 
Кумановско, согласно одлуката број 504/1 од 27. 
V.1967 година на работничкиот совет и елабора-
тот за економска оправданост се проширува и со 
производство, кооперација, откуп и промет на тутун. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 739 од 25. VII. 1967 година. (1225) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. НО, страна 311, книга I е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните од рег. бр. 110, страна 311, книга I Ра-
ботничката менза во село Бељаковце на Рудар-. 
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окото претпријатие за неметали „Опалека брена" 
— Куманово, согласно одлуката број 800/1 од 22. 
VI. 1967 година на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 677 од 25. VII. 1967 година. (1128) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 218, страна 1159, книга I е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Напредок", село Липково— Продавница број 23 
во Куманово, на ул. „Тоде Миндол" бр. 51. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на стоки на мало на сите видови за широка по-
трошувачка, како и овошје и зеленчук. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Напредок", село Липково, со одлука број 534 од 
5. VII. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Ганија Фе-
рата Едип. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 700 од 25. VII. 1967 година. (1230) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. VI. 1967 година, рег. бр. 14/67, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 9 во Битола 
на Индустријата за конфекција „7 јули" — Кур-
шумлија. Предмет на работењето на продавни-
цата е промет со разни текстилни — конфекци-
ски производи. 

Продавницата е основана од Индустријата за 
конфекција „7 јули" — Куршумлија, со одлука 
од работничкиот совет од 1. IV. 1967 година и ре-
шението број 03-779/1 од 9. V. 1967 година од Од-
делението за стопанство при Собранието на оп-
штината Битола. 

Потпишувањето на продавницата ќе го врши 
Трифунова Паца, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 152/67. (1269) 

Окружниот стопански суд во* Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 15. VI 1967 година, рег. бр. 24/62, книга I е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Фабриката 
за волнени ткаенини во изградба — Предилниц.^ 
за волнено чешлано предива „Битолатекс" од Би-
тола и гласи: Фабрика за чешлано волнено и син-
тетичко предиво „Витолатекс" — Битола. 

Оваа промена е извршена врз основа одлу-
ката бр. 2984 од 12. VI. 1967 година од работнич-
киот совет на Фабриката „Битолатекс" — Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 167/67. (1294) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 8. VI. 1967 година, рег. бр. 58/55, книга III е 
запишано следното: Се проширува дејноста на Зем-
јоделското дрводелско претпријатие „7 ноември" 
од Охрид, уште со промет со градежен материјал. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 712/67 од 27. XII. 1967 година од работничкиот 
совет на Занаетчиското дрводелско претпријатие 
„7 ноември" — Охрид и решението бр. 07-2127/1 
од 15. V. 1967 година од Одделението за надзор и 
контрола при Собранието на општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 149/67. (1296) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29. VI. 1967 година, рег. бр. 4/61, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 7 во Битола, ул. 

„Јане Сандански" бр. 59 на Конзумната млекара 
„Млекар" од Битола. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на млеко и производи 
од млеко. 

Продавницата е основана од Конзумната мле-
кара „Млекар" од Битола, со одлука број 09-174/60 
од 14. I. 1967 година од работничкиот совет и ре-
шението бр. 03-4552/120/2 од 22. VI. 1967 година од 
Пазарната инспекција при Собранието на општи-
ната Битола. 

Раководител на продавницата е Трајан Алу-
шев ски. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 185/67. (1321) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 12. VII. 1967 година рег. бр. 18/67, книга I е за-
пишана под фирма: Продавница за чевли на мало 
во Битола на Претпријатието за изработка на чев-
ли „Петар Велебит" — Београд. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продавање на чевли 
на мало. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
за изработка на чевли „Петар Велебит" — Бео-
град, ул. „Војводе Степана" бр. 89. 

Потпишувањето ќе го врши Илија Димитриев-
ски, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 203/67. (1323) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 343, страна 47, книга II е запишано 
следното: Дејноста на Земјоделско-индустрискиот 
комбинат — Тетово, согласно одлуката на работ-
ничкиот совет и елаборатот за економска оправ-
даност се проширува и со промет со жива стока 
и вршење на градежни — технЈички работи во 
сопствена режија за потребите на комбинатот и 
неговите погони. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 810 од 25. VIII 1967 година. (1421> 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 3, страна 4, книга I е запишано следното: 
Дејноста на Слаткарското претпријатие „Вардар" 
— Кичево, согласно одлуката бр. 14/2 од 4. II. 1967 
година на работничкиот совет, елаборатот за еко-
номска оправданост и потврдата бр. 09-479/1 од 
6. III. 1967 година се проширува и со производство 
на таан-алва, рефуз, локум, бела мента и бонбони, 
крќма кои ќе ги продава преку своите продав-
ници, киосци и складиштен на големо и мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 234 од 31. III. 1967 година. (542) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег бр. 8, страна 23, книга I е запишан^ 
следното: Дејноста на Градежното претпријатие 
„Козјак" — Куманово, согласно одлуката број 1501 
од 3. VII. 1967 година на работничкиот1 совет и 
елаборатот за економска оправданост се проши-
рува и со продавање на пиво за работниците од 
претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 697 од 25. VII. 1967 година. (1226) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 86, страна 1083, кнјига II е запишана 
под фирма: Трговско претпријатие на големо и 
мало „Солун" Гевгелија — Продавница за леб во 
Гевгелија, на ул. „7 ноември" бр. 5. Предмет на 
работењето на продавницата е промет со леб и 
бели печива. 



Стр. 172 — Бр. 11 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 29 март 1968 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Солун" — Гевгелија, со 
одлука. 

Раководител на продавницата е Маринов Васил. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 666 од 5. УШ. 1967 година. (1376) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 8. VI. 1967 година рег. бр. 5/57, книга IV е за-
пишано следното: Досегашниот раководител на Про-
давницата за намештај број 1 во Ресен на Прет-
пријатието за дрвна индустрија „Треска" од Скопје, 
Тозиевски Р. Лазар се менува. За раководител е 
именуван Тозиевски Бенко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 158/67. (1292) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 28. VI. 1967 година рег. бр 26/56, книга II е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Прет-
пријатието за јавен автотранспорт од Прилеп уште 
со вршење на угостителски услуги. 

Оваа промена е извршена врз основа одлу-
ката бр. 2582 од 8. VI. 1967 година од работнич-
киот совет на Претпријатието за јавен автотранс-
порт од Прилеп и уверението бр. 07-65/259-1 од 
28. VI. 1967 година од Одделението на надзор и 
контрола при Собранието на општината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 162/67. (1298) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 19. VI. 1967 година, рег. бр. 22/61, книга II е за-
пишано следното: Се менува дејноста на Земјо-
делско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле" 
од Струга. Предметот на работењето во иднина ќе 
се состои во сопствено производство и тоа: 

— производство на пченка, пченица и други 
ратарски култури од сите видови; 

— производство на фуражни култури, 
— на градинарски култури, 
— овошје, 
— млеко, месо и расплоден добиток и 
— производство на семенски материјал. 
Производство во кооперација: 
— производство на пченка, пченица и други 

култури; 
— производство на јаболка и други овошни 

видови; 
— производство на месо, млеко и волна; 
— производство на сите видови градинарски 

култури и 
— семенски материјал во кооперација. 
Услуги: 
1. Снабдување на кооперанти и други произ-

водители со вештачки ѓубрива, заштитни средства 
и сите видови хемиски средства што се прода-
ваат во земјоделската аптека, сточна храна, се-
менски материјали, земјоделска опрема, и тоа од 
помал карактер; 

2. Вршење услуги со механичката работилница 
на правни и физички лица, како и со другата ме-
ханизација; 

3. Снабдување на населението преку свои соод-
ветни продавници и тоа: продажба на месо, прера-
ботки од месо и жива стока; продажба на сите ви-
дови земјоделски производи и производи на пре-
хранбената индустрија; продажба на млеко; пре-
работка и изработка на сите видови слатки, кара-
мели и бонбони и продажба на сите видови земјо-
делски препарати што ги произведува хемиската 
индустрија; 

4. Трговија на мало и големо* со сите видови 
трговски стоки; 

5. Колење на стока за месо од сопствена стока, 
откупена како и услуга со колење на општествени 
организации и приватни лица. 

Откуп: 
1. Врши откуп на сите видови земјоделски про-

изводи од кооперанти и други земјоделски произ-
водители на своето подрачје и надвор од него. 

Преработка: 
1. Врши преработки за продажба на сите видо-

ви земјоделски производи од сопствено производ-
ство и од купено. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 1141 од 14. V. 1966 година на работничкиот 
совет на Земјоделско-прехранбениот комбинат 
„Струшко Поле" — Струга и решението бр. 09—4561/1 
од 16. VI. 1967 година од Одделението за инспекциски 
работи при Собранието на општината Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 38/67. (1300) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот за претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 507, страна 1067, книга П е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
за купопродажба и посредување „Југоплод", е. Сто-
јаково, Гевгелија. Предмет на работењето на прет-
пријатието е: промет и услуги во прометот на мало 
и големо со сите видови земјоделски, индустриско-
прехранбени производи; стока, стоени производи, 
сточна храна и семенска стока; сите видови: жита-
рици и млински преработки; сите видови репро-
дукциони материјали; сите видови машини и про-
изводни средства, делови и опрема; сите видови ам-
балажа; сите видови градежен, огревен и погонски 
материјал; стари основни средства и други отпадо-
ци од материјали. 

Претпријатието е основано од основачите на ос-
новачкото собрание одржано на 24. УП. 1967 година 
од група граѓани и тоа: Глигор Трајков, Глигор 
Караниколов, Стевко Брзанов, ѓорѓи Караниколов. 
Горѓи Пушчев, Мито Брзанов, Перо Арнаудов, Ка-
ракабаков Ристо, Донов Митко, Капсарова Фросина, 
Воданов Милчо и Стојановски Јанко. 

Претпријатието' ќе т потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат во границите на овластува-
њето: Глигор Трајковски, в. д. директор, Глигор 
Караниколов, претседател на работниот колектив, 
ѓорѓи Каланиколов и Штевко Брзанов. 

Претпријатието е конституирано на <24. УП. 1967 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 768 од 21. УШ. 1967 година. (1311) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претприј атиј ата и дуќаните, 
рег. бр. 462, страна 765, книга П е запишано след-
ното: Седиштето на Претпријатието за водовод и 
канализација „Хидромонтажа" — Скопје се пре-
местува од улица „308" број 5 во Скопје во градски 
парк (барака) до Дирекцијата на „Ванила", согласно 
одлуката на работничкиот совет и решението бр. 
06—3282 од 15. П. 1967 година од Собранието на оп-
штината Идадија — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 167 од 28. П. 1967 година. (402) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1078, страна 385, книга V е запишана под 
фирма: Земјоделско-прехранбен комбинат „Струшко 
Поле" — Струга — Продавница во Скопје, ул. „29 
ноември" бр. 29. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на сите видови земјоделски про-
изводи и производи на прехранбената индустрија. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Земјоделско-прехранбениот комбинат „Струшко 
Поле" — Струга со одлука бр. 656 од 24. Ш. 1967 
година. 

Раководител на продавницата е Трајко Трајков, 
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Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 475 од 20. VI. 1967 година. (988) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. VП. 1967 година, рег. бр. 5/59, книга Ш е запи-
шана под фирма: Продавница во село Пештани на 
Рибарското' стопанство „Охридска пастрмка" од Ох-
рид. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на месо и сувомесни производи. 

Продавницата е основана од Рибарското сто-
панство „Охридска пастрмка" од Охрид, со одлука 
бр. 177 од 30. VI. 1967 година од работничкиот совет 
и решението бр. 07—847/1 од 11. VП. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Д а в л е в с к и 
Павле. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го 
потпишува и рибарското стопанство. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 206/67. (1325) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. VП. 1967 година, рег. бр. 4/56, книга П е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Турис-
тичкото биро „Злато Врв" од Прилеп, уште со: 
продажба на железнички карти за лока пен и заед-
нички сообраќај; железнички карти за меѓунаро-
ден сообраќај; карти за кола за спиење и ручање; 
авионски карти за домашен сообраќај; бротски кар-
ти за домашен сообраќај; авионски карти; сувенири 
и разгледници, лозови од Југословенската лотарија; 
уплата за спортски прогнози и лото; во „Камп-
Брдо" продажба на пиво и безалкохолни пијалоци; 
менувачница за откуп на девизни средства; сервис 
за вадење на пасоши и визи; организација на ту-
ристички патувања во земјата и странство. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
од советот на Туристичкото биро „Злато Врв" од 
Прилеп на 22. V. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 207/67. (1330) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
Р4. VП. 1967 година, рег. бр. 19/67, книга П е запи-
шана под фирма: Продавница број 3 „Рубин" во 
Охрид на Претпријатието за уметничка изработка 
на накити од племенити метали „Рубин" — Скопје. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мало и големо на сите видови накити и 
украсни предмети од злато и други племенити и 
неплеменити метали и неметали (стакло, порцелан, 
часовници, сувенири) и други предмети од своја 
бранша. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
уметничка изработка на накит од племенити метали 
„Рубин" од Скопје, со одлука бр. 177 од 7. V. 1967 го-
дина од работничкиот совет. 

Раководител на продавницата е Ѓурчев Дими-
тар Симеон. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го 
потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 208/67. (1326) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. VП. 1967 година, рег. бр. 89/55, книга П е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Продавни-
цата број 11 во Прилеп на Инвалидското занает-
чиско производно претпријатие „Инзап" од Прилеп 
и гласи: Продавница број 3 во Прилеп на ул. „Ме-
шал Тито" бр. 6, на Инвалидското занаетчиско про-
изводно претпријатие „Инзап" од Прилеп. 

Се менува дејноста на Продавницата број 3 во 
Прилеп и гласи: продажба на сите видови бонбон-
ско-слаткарски производи; млеко и млечни произ-
води; чоколада и чоколадни производи; кекси, ва-
фел, ориенталски пијалоци и оранжада. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 01—439/3 од 6. VП. 1967 година од работничкиот 
совет на Претпријатието „Инзап" од Прилеп и Уве-
рението бр. 07-63/247-9 од 12. VI. 1967 година од 
Одделението за надзор и контрола при Собранието 
на општината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 193/67. (1331) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
7. УП. 1967 година, рег. бр. 26/56, книга П е запи-
шано под фирма: Бифе во Прилеп на Претприја-
тието за јавен автотранспорт и шпедиција од При-
леп. Предмет на работењето на бифето е вршење 
угостителски услуги. 

Бифето е основано од Претпријатието за јавен 
автотранспорт и шпедиција од Прилеп. 

Потпишувањето ќе го врши Симоновски ѓор-
ѓија, раководител. • 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 190/67. (1327) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на, стопанските организации, на 
31. УП. 1967 година, рег. бр>. 17/66, книга I е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Занаетчиско-
услужната задруга „Монтер" од, Битола и гласи: 
Градежно-занаетчиска задруга „Монтер" од Битола. 

Се проширува дејноста на Градежно-занаетчис-
ката задруга „Монтер" од Битола, уште со вршење 
услуги од ѕидарска дејност. 

Овие промени се извршени врз основа одлуката 
бр. 88 од 29. УП. 1967 година од задружниот совет 
на Занаетчиската услужна задруга „Монтер" од 
Битола и потврдата бр. ОЗ—5373/1 од 18. УП. 1967 го-
дина од Одделението за стопанство и план при Соб-
ранието на општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 216/67. (1329) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. УП. 1967 година, рег. бр, 89/55, книга П е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Продавни-
цата број 3 во Прилеп и гласи: Продавница број 4 
во Прилеп на булевар Маршал Тито бр. 63, на Ин-
валидското занаетчиско производно претпријатие 
„Инзап" од Прилеп. 

Се менува дејноста на Продавницата број 4 и 
гласи: продажба на сите видови бонбонско-слат-
карски производи; млеко и млечни производи; чо-
колада и чоколадни производи; ориенталски про-
изводи, вештачки освежителни пијалоци како и леб 
и пиво. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 01—447/3 од 7. УП. 1967 година на работничкиот 
совет на Претпријатието „Инзап" од Прилеп и уве-
рението бр. 07—63/247—3 од 22. VI. 1967 година од 
Одделението за надзор и контрола при Собранието 
на општината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 194/67. (1332) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. УП. 1967 година, рег. бр. 89/55, книга П е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Слаткарни-
ца-бонбониера во Прилеп на Инвалидското занает-
чиско производно претпријатие „Инзап" од Прилеп 
и гласи: Продавница број 6 во Прилеп, ул. „Илин-
денска" бр. 61 на Инвалидското занаетчиско произ-
водно претпријатие „Инзап" од Прилеп. 

Се менува дејноста на Продавницата број 6 во 
Прилеп и гласи: продажба на сите видови бонбо-
нско-слаткарски производи; млеко и млечни произ-
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води; чоколада и чоколадни производи; кекси и 
вафел производи; ориенталски производи; вештач-
ки освежителни пијалоци; оранжада, како и леб и 
.бели печива и пиво. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 01—440/3 од 6. УП. 1967 година од работничкиот 
совет на Претпријатието „Инзап" од Прилеп и уве-
рението бр. 07—63/247—1 од 22. VI. 1967 година од 
Одделението за надзор и контрола — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 195/67. (1333) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. УП. 1967 година, рег. бр. 89/55, книга П е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Продавни-
цата — млекара (ориенталска) број 1 во Прилеп на 
Инвалидското занаетчиско производно претпријатие 
„Инзап" од Прилеп и гласи: Продавница број 12 
во Прилеп, ул. „Борка Талески" број 9 на Инва-
лидското занаетчиско производно претпријатие „Ин-
зап" од Прилеп. 

Се менува дејноста на Продавницата број 12 во 
Прилеп и гласи: продажба на сите видови бонбо-
нско-слаткарски производи; млеко ,и млечни про-
изводи; чоколада и чоколадни производи; кекси, 
вафел, ориенталски и вештачки освежителни пија-
лоци и оранжада. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 01—444/1 од 6. УП. 1967 година од работничкиот 
совет на Претпријатието „Инзап" од Прилеп и уве-
рението бр. 07—63^247—17 од 22. IV. 1967 година 
од Одделението за надзор и контрола при Собра-
нието на општината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 199/67. (1334) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанские организации, на 
28. УП. 1967 година, рег. бр. 89/55, книга П е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата број 21 во Прилеп на Инвалидското занает-
чиско производно претпријатие „Инзап" од Прилеп, 
уште со продажба на пиво. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 01—448/3 од 7. УП. 1967 година од работничкиот 
совет на Претпријатието „Инзап" од Прилеп и уве-
рението бр. 07—63/247—19 од 22. VI. 1967 година од 
Одделението за надзор и контрола при Собранието 
на општината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 201/67. (1335) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
1. УШ. 1967 година, рег. бр. 32/66, книга I е запишано 
следното: Му престанува овластувањето за потпи-
шување на Тасески Љупчо, в. д. директор, на Тр-
говското претпријатие за откуп и продажба на от-
падни материјали, фелерични стоки и комисион© 
делување „Отпад-промет" од Прилеп. Се овластува 
Павлоски Методија, директор, да го потпишува прет-
пријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 217/67. (1339) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 18,1, страна 857, книга П е запишано следното: 
На досегашниот потписник на Лозаро-винарското 
претпријатие „Винојуг" — Гевгелија, Двојаковски 
Борисов Никола, шеф на сметководството му преста-
нува правото за потпишување, бидејќи е разрешен 
од должност. 

За шеф на книговодството на Лозаро-винарското 
претпријатие „Вино југ" — Гевгелија е назначен 
Франгов Божидар Ристо, кој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со старите регистрирани потпис-

ници и тоа: Маркудов ѓорѓев Душко, директор, и 
Џинов Василев Костадин, технички директор, сме-
тано од 5. УП. 1967 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 693 од 25. УП. 1967 година. (1221) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 346, страна 57, книга П е запишана под фир-
ма: Претпријатие за промет со кожи и волна „Црна 
Река" — Битола, Откупна станица во Гостивар, ул. 
„ЈНА" бр. 94. Предмет на работењето на откупната 
станица е: откуп, манипулација и продажба на мало 
и 'големо на сурови и суви кожи, волна, кожи од 
дивеч, пердуви од живина, сточни отпадоци како 
и преработена кожа и крзно. 

Откупната станица е основана од работничкиот 
совет на Претпријатието за промет со кожи и волна 
„Црна Река" — Битола со одлука од одржаната 
седница на 24. П. 1967 година. 

Раководител на откупната станица е Здравко 
Поповски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 721 од |24. УП. 1967 година. (1222) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 178, страна 509 е запишана под фирма: Ин-
дустриско столарско претпријатие „Димче Еребица" 
— Куманово — Продавница за намештај — Кума-
ново, ул. „11 октомври" бр. 7. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на намештај што 
го произведува претпријатието „Димче Еребица", 
Куманово. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Индустриското столарском претпријатие „Дим-
че Еребица" — Куманово, со одлука бр-. 1662 од 
26. V. 1937 година. 

Раководител на продавницата е Георгиевски 
Владо Бранко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 516 од 24. УП. 1967 година. (1231) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 506, страна 1063, книга П е запишана под 
фирма: Индустрија за текстилна, кожна и крзнар-
ска конфекција „Иднина" — Битола — Продав-
ница број 17 во Неготино. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на конфекциско про-
изводство на индустријата, а споредна дејност е 
продажба на куса и плетена стока од туѓо произ-
водство како дополнение на асортиманот. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Индустријата за текстилна, кожна и крзнарска 
конфекција „Иднина" — Битола, со одлука број 
04—956 од 6. V. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Митрев Илија 
Борис. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 454 од 21. VI. 1967 година. (1233) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот па претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 797, страна 585, книга IV е запишано след-
ното: Досегашниот потписник на Погонот за же-
лезнички авто-сообраќај — Скопје (со самостојна 
пресметка) на Железничкото транспортно претпри-
јатие — Скопје, Тренков Милан, шеф на службата 
за експлоатација е разрешен од должност и му пре-, 
станува правото за потпишување. 
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За нов потписник на споменатиот погон е на-
значен Станковски Никола, шеф на службата за 
експлоатација, кој погонот ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето 
со старите регистрирани потписници и тоа: Пав-
ловски Ј. Александар, директор на погонот, и Гај-
дов Тодор, шеф на стопанска служба, сметано од 
29. V. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 514 од 16. VI. 1967 година. (1236) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. бб, страна 736, книга IV е запишано след-
ното: Работната организација за стаклорезачки, 
стаклобрусачки и столарски услуги „Јавор" — Скоп-
је со решение бр. 523 од 27. Ш. 1967 година на 
Собранието на општината Кисела Вода — Скопје се 
става под присилна управа и за присилен управник 
е назначен Перо Јаневски, кој претпријатието под 
присилна управа ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето со Темел-в 
КОВСКИ Илија, раководител на стопанско-сметковод-
ниот сектор, сметано од 13. УП. 1967 година. 

На досегашните потписници и тоа: Јордан Нау-
мовски, раководител на стопанско-сметководниот 
сектор, Ѓорги Атанасовски, шеф на книговодството 
и Димитровски Љубе, директор им престанува пра-
вото за потпишување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 731 од 24. УП. 1967 година. (1237) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 415, книга V е запишано след-
ното: Седиштето' на Продавницата број 48 во Скопје, 
на улица „Иво Рибар Лола" бр. 13 на Трговското 
претпријатие за трговија со колонијално-прехран-
бени, индустриски, мешовити и други стоки „Цен-
троколонијал" — Скопје, се преместува од улица 
„Иво Рибар Лола" бр. 13 на улица „Иво Рибар Лола" 
бр. 6. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 704 од 26. УП. 1967 година. (1242) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 145, страна 20, книга Ш е запишано след-
ното: Дејноста за внатрешен промет на Издавач-
кото претпријатие „Култура" — Скопје согласно од-
луката бр 2759 од 20. VI. 1967 година на работ-
ничкиот совет и елаборатот за економска оправда-
ност се проширува и со: промет на галантерија, 
бижутерија, детски играчки и музикални. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 6121 од 27. УП. 1967 година. (1243) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија за спроведување и рас-

пишување конкурс за именување на, директор при 
Основното училиште „Братство' единство" — Охрид 

р а с п и ш у в а 

КОНКУРС 

за именување директор на Основното училиште 
„Братство единство" — Охрид 

Лицето кое се именува за директор треба да 
ги исполнува условите предвидети за наставник во 
основно училиште (чл. 86 од Законот за основно 
училиште. 

Лицето обавезно треба да познава еден од ја-
зиците на народностите на кои се изведува наста-
вата во училиштето. 

— Да не е осудувано за кривичните дела пред-
видени во член 43 став 2 од Законот за установите. 

— Дротив лицето да не е со пресуда изречена 
мерка — забрана за вршење должност на директор 
на работна организација, односно таа забрана по-
веќе да не трае. 

Учесниците на конкурсот се должни кон сво-
јата пријава да приложат и докази дека ги испол-
нуваат условите за именување на директор како и 
доказ за непостоење на напред изнесените забрани. 

Пријави за учество на конкурсот за именување 
на директор треба да се поднесат во срок од 15 дена 
од објавувањето на конкурсот. 

Пријавите да се достават до конкурсната коми-
сија при основното училиште „Братство единство". 

Од конкурсната комисија 
(855) 

Конкурсната комисија за избор на директор на 
Ветеринарната станица, е. Ракотинци 

распишува 

К О Н К У Р С 

за избор на ДИРЕКТОР на Ветеринарната станица 
Услови: 
1. завршен Ветеринарен факултет, 
2. положен стручен испит, 
3. најмалку пет години работен стаж, 
4. лица казнувани по чл. 43 од ОЗУ („Сл. лист 

на СФРЈ" бр. 5/65) не доаѓаат во обзир за избор. 
Со молбата кандидатот треба да приложи доку-

менти со кои докажува дека ги исполнува услови-
те по конкурсот, во противно пријавите не се зе-
маат во обзир. 

За кандидати од оваа работна организација, ако 
конкурираат по овој конкурс не се потребни горе 
наведените документи. • 

Пријавите се доставуваат на адреса: Ветеринар-
на станица, село Ракотинци (за Конкурсна коми-
сија). 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (909) 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

Конкурсната комисија за распишување и спрове-
дување преизбор на директор на земјоделската за-
друга „Братство единство", е. Г. Лисиче — Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 

за преизбор на ДИРЕКТОР на работната орга-
низација 

УСЛОВИ: Покрај општите услови, предвидени 
со ОЗРО, кандидатот треба да ги исполнува и след-
ните услови: 

а) да има висока стручна подготовка од земјо-
делска струка (дипломиран инженер агроном); 

б) да има најмалку 3 години работен стаж на 
раководно работно место. 

Кандидатите со молбата треба да ги достават 
и потребните документи предвидени од ОЗРО. 

Пријавите се поднесуваат во срок од 15 дена по 
објавувањето. Некомплетирани документи нема да 
се разгледуваат. 

Пријавите се поднесуваат на горната адреса до 
Конкурсната комисија. (906) 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 
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Конкурсната комисија за именување директор 
при Основното училиште „Браќа Миладинови" с. 
Мешеишта, општина Охридска 

распишува 

К О Н К У Р С 
за именување ДИРЕКТОР на Основното учили-

ште „Браќа Миладинови". 
За директор на училиштето може да биде име-

нувано лице кое исполнува еден од следните ус-
лови: 

— да има завршено филозофски факултет и 
најмалку две години работно искуство во просвет-
на струка, 

— да има завршено висока педагошка школа 
со најмалку четири години работно искуство во 
просветна струка или 

— да има завршено педагошка академија со 
најмалку четири години работно искуство во про-
светна струка. 

Лицето да не е осудувано за кривични дела 
предвидени во член 43 став 2 од Законот за уста-
новите. 

Против лицето да не е со пресуда изречена 
мерка-забрана за вршење должност на директор на 
работна организација, односно таа забрана повеќе 
да не трае. 

Учесниците на конкурсот се должни кон своја-
та пријава да приложат и докази дека ги исполну-
ваат условите за именување на директор, како и 
доказ за непостоење на напред изнесените забрани. 

Пријавите за учество на конкурсот за имену-
вање на директор, треба да се поднесат во срок од 15 
(петнаесет) дена од објавувањето на конкурсот. 

Пријавите да се достават до Конкурсната коми-
сија за именување директор на Основното учили-
ште „Браќа Миладинови" во с. Мешеишта, опш-
тина Охридска. (908) 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ УГОСТИТЕЛ-
СКОТО УЧИЛИШТЕ СО ПРАКТИЧНА ОБУКА 

„ВАНЧО ПИТОШЕВСКИ" — ОХРИД 

распишува 

К О Н К У Р С 

за именување ДИРЕКТОР на угостителското 
училиште со практична обука „Ванчо Питошевски" 
— Охрид 

Условите за именување директор на училиш-
тето се: 

Кандидатите што ќе конкурираат за директор 
на училиштето треба да имаат завршено висока 
школа за еден од наставните предмети на училиш-
тето или виша школа. 

Да не се осудувани за кривични дела предвидени 
во член 43 став 2 од Законот за установите. 

Против нив да не е со пресуда изречена мерка 
— забрана за вршење должност директор на работ-
ната организација, односно таа забрана повеќе да не 
трае. 

Учесниците на конкурсот се должни кон својата 
пријава да приложат и докази дека ги исполнуваат 
условите за именување на директор, како и доказ 
за непостоење на напред изнесените забрани. 

Пријавите за учество на конкурсот за именување 
на директор треба да се поднесат во срок од 15 дена 
од објавувањето на конкурсот. 

Пријавите да се достават до Конкурсната коми-
сија при Угостителското училиште со практична 
обука „Ванчо Питошевски" — Охрид. (905) 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

Конкурсната комисија за избор на директор при 
Набавно-продажната задруга „Треска" од Горче Пе-
тров 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за избор на ДИРЕКТОР 

Кандидатите што ќе се јават треба да ги испол-
нат следните услови: 

1. Да имаат оформено средно стручно образова-
ние и најмалку 4 години практика на раководно ра-
ботно место во земјоделски работни организации. 

Кандидатите заедно со молбата треба да доста-
ват комплетирани документи за школската под-
готовка и за работното искуство. Некомплетираните 
документи нема да се земат предвид при разгледу-
вање на конкурсот. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите се доставуваат до секретаријатот на за-
другата, која се наоѓа на ул. „Радушка" б. б. во 
Горче Петров. 

Од Конкурсната комисија 
Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар 

на општественото книговодство. Печат: 

СОДРЖИНА 
Страјна 

10рг Решение за именување потсекретар во 
* Републичкиот секретаријат за индустрија 

и трговија — — — — — — — — 161 
НО. Решение за Именување помошник на ре-
/ публичкиот секретар за образование, на-

ука и култура — — — — — — — 161 
111* Решение за именување помошник на ди-

ректорот на Републичкиот завод за ста-
тистика — — — — — — — — — 161 

112^ Решение за именување членови на Кон-
/ курсната комисија за именување дирек-

тор на Центарот за економика на дома-
ќинството во Скопје — — — — — 161 

113. Решение за именување членови на Кон-
*У курсната комисија за именување дирек-
* тор на Заводот за културно-просветен и 

наставен филм во Скопје — — — — 162 
114, Решение за именување членови на Кон-

курсната комисија за именување дирек-
тор на Концертната дирекција во Скопје 162 

115., Решение за престанување на функцијата 
/ н а членови и за именување членови на 

Советот на Етнолошкиот музеј во Скопје 162 
116. решение за именување членови на Кон-

курсната комисија за именување дирек-
тор на Ансамблот за народни игри и 

^ ^ песни „Танец" — Скопје — — — — 162 
/1177 Правилник за внатрешно уредување на 

кланиците и за начинот на вршењето 
на ветеринарната контрола — — — — I 6 2 

18./ Одлука за височината на средствата што 
во 1968 година задолжително ќе се из-
двојуваат за сигурносна и валоризаци-
она резерва на Фондот на инвалидското 
и пензиското осигурување — — — — 165 

претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10-а. 
Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај Службата 

Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


