
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 30 јуни 1973 
С к о п ј е 

Број 25 Год. XXIX 

Претплатата за 1973 година изне-
сува 150 динари. Овој број чини 
2 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

255. 

Врз основа на член 6 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен весник на СРМ" бр. 
25/72), а во врска со точката 8 од Договорот за 
спроведување политиката на цените во 1973 година 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 28/73), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И МЕРИЛАТА 

ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ОД 
НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИНИТЕ 

1. Цените на производите и услугите од над-
лежност на општините се уредуваат според усло-
вите и мерилата утв,рдени со Оперативната про-
грама за спроведување на политиката на цените 
во СР Македонија за 1973 година. 

2. Извршниот совет и собранијата на општи-
ните со Договорот за спроведување на политиката 
на цените во СР Македонија за 1973 година поде-
тално ќе ги утврдат условите и мерилата за уре-
дување на цените од надлежност на општините. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1677//1 
12 јуни 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

.256; 

Врз основа на член 5 од Законот за опште-
ствена контрола на цените („Службен весник' ,на 
СРМ" бр. 25/72), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ 
ВО МЕЃУМЕСНИОТ АВТОБУСКИ 

ЛИНИСКИ СООБРАЌАЈ 

1. Се дава согласност за зголемување на цените 
во меѓумесниот автобуски линиски сообраќај до 
21,6% од постојното ниво на тие цени, што е утвр-
дено со самоуправната спогодба на претпријати-
јата за превоз на патници во меѓумесниот линиски 
сообраќај. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 2,1 јуни 1973 година. 

Бр. 12-1476/1 
12 јуни 1973 година 

Скопје 

257, 
Врз основа на член 5 од Законот за опште-

ствена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/72), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ 

НА ТАРИФИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА 
ПАТНИЦИ ВО ВНАТРЕШНИОТ 

ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ 

1. Се дава согласност за линеарно зголемување 
на постојното ниво на цените-тарифите за превоз 
на патници во внатрешниот железнички сообра-
ќај ,до 20.8%. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 21 јуни 1973 година. 

Бр. 12-1477/1 
12 јуни 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

2 5 8 ) 
Врз основа на член 3 од Уредбата за основање 

Републичка комисија за водостопанство („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/63), Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНК-
ЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ И 
ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА 
ЗА ВОДОСТОПАНСТВО 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
претседател и членови на Републичката комиси-
ја за водостопанство поради истек на мандатот на: 

1. Горѓи Влашки, 
2. Петар Бакалов, 
3. Благоја Герасимов, 
4. Ристо Групче, 
5. Стојан Калеов, 
6. Емил Капац, 
7. Илија Каранфилов, 
8. Ратко Колев, 
9. Властимир Лазиќ, 
1 0 . Киро Н И К О Л О В С К И , 
11. Герасим Поповски, 
12. Славко Радиќ, 
13. Михајло Серафимов, 
14. Владо Косевски, 
15. Милан Џинлески, 
16. Нико Николовски. 
II. Во Републичката комисија за водостопан-

ство се именуваат: 
а) за претседател 
— инж. Јован Цветковски, потсекретар во Ре-

публичкиот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство; 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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б) за членови: 
1. инж. Ил,ија Илиевски, на работа во Репуб-

личкиот секретаријат за народна одбрана; 
2. Киро Никовски, на работа во Републичкиот 

секретаријат за внатрешни работи; 
3. Боро Раштански, советник во Републичкиот 

секретаријат за индустрија и трговија; 
4. инж. Милан Циклевски, советник во Репуб-

личкиот секретаријат за земјоделство и шумар-
ство ; 

5. д-р Видое Стефановски, помошник на репуб-
личкиот секретар за здравство и социјална поли-
тика; 

6. инж. Трајко Грујовски. санитарен инспектор 
во Републичкиот санитарен инспекторат; 

7. инж. Владо Косевски, помошник на дирек-
торот на Републичкиот завод за урбанизам, стан-
бени и комунални прашања; 

8. Јован Ничевски, советник во Стопанската 
банка — Скопје; 

9. инж. Стојан Калеов, советник во Републич-
киот завод за општествено планирање; 

10. и,нж. Петар Бакалов, на работа во Стопан-
ската комора на Македонија; 

11. инж. Тања Стефани, ,на работа во Заводот 
за водостопанство на СРМ; 

12. инж. Миле Сидоровски, на работа во Заво-
дот за рибарство на СРМ; 

13. Владимир Миличевиќ, Војна пошта 5573; 
14. инж. Томислав Петровск л, на работа во ра-

ботната организација „Хидроелектропроект" — 
Скопје; 

15. инж. Миле Стојанов, на работа во Претпри-
јатието за производство и пренесување ,на елек-
трична енергија „Електростопа,нство" — Скопје; 

16. инж. Ратко Талев, на работа во Деловното 
здружение на водостопанските организации на 
СРМ; 

17. инж. Методи Цветковски, на работа во Во-
достопанското претпријатие „Пелагонија" — Би-
тола; 

18. и,нж. Слав,ко Цоневски, советник во Репуб-
личкиот секретаријат за земјоделство и шумарство; 

19. ,инж. Александар Ил,иев, совет,ник во Ди-
рекцијата за регулација на реката Вардар; 

20. инж. Илија Андоновски, на работа во Ди-
рекцијата за координација на интегралниот развој 
на сливот н,а реката Вардар - Скопје. 

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

Бр. 12-1280/1 
14 мај 1973 година Претседател 

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

259. 
Врз основа на член 40, став 2 од Законот за 

библиотеките („Службен весник на СРМ" бр. 14/65), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВНИК 

НА НАРОДНАТА И УНИВЕРЗИТЕТСКА 
БИБЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

- СКОПЈЕ 

1. Се именува за управник на Народната и 
универзитетска библиотека „Климент Охридски" — 
Скопје д-р Ива,н Катарџиев, пратеник во Соборот 
на народите на Сојузната скупштина. 

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

Бр. 12-1368/1 
14 мај 1973 годи,на Претседател 

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

260 
Врз основа на член 55 став 2 од Законот за 

заштита на спомениците на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 16/65), Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА 
НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

1. Се именува за директор на Републичкиот за-
вод за заштита на спомениците на културата Ди-
митар Ќорнаков, досегашен директор на Заводот. 

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

Бр. 12-1369/1 
14 мај 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

:261 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65), Извршниот совет донесува 

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

ЗАВОД ЗА ЦЕНИ 
1. Се именува за помошник на директорот на 

Републичкиот завод за цени Иван Митровски, ди-
ректор на Заводот за цени на Собранието на град 
Скопје. 

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

Бр. 12-1362/1 
14 мај 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

262). 
'Врз ос,нова на член 11 од Законот за распи-

шување на задолжителен заем за стабилизација 
на стопанството („Службен весник на СРМ", бр. 
3/73), републичкиот секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО 
ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕТО НА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА СТАБИ-

ЛИЗАЦИЈА НА СТОПАНСТВОТО 

I. Во називот на Упатството за начинот на 
уплатувањето на задолжителниот заем за стаби-
лизација на стопанството („Службен весник на 
СРМ", бр. 6/73), по зборот „стопанството" се дода-
ваат зборовите: „како и обликот и текстот на об-
врзниците". 

II. По точката III. се додава нова точка која 
гласи: 

„IV 
1. Обврзниците за заемот од сите апоени ќе се 

изработат во големина 205 X 2'35 мм, а во различна 
боја по апоени. 

Обврзницата на заемот се состои од два дела: 
самата обврзница и талон со ануитетски купони. 

2. Лицето на обврзницата го содржи следниов 
текст: 
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„Социјалистичка Република Македонија 

О Б В Р З Н И Ц А 
за задолжителен заем за стабилизација 

на стопанството 
Платива на донесувачот 

ознака на вредноста 
со бројки и букви 

Гарантира Соц,ијалистичка Република Македонија 
Републички секретар 

Скопје, 1. I. 1973 год. за финансии," 
3. Опачината на обврзницата го има следниов 

текст: 

„ЗАЕМ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА НА 
СТОПАНСТВОТО 

Обврзницата е издадена врз основа на Зако-
нот за распишување на задолжителен заем за ста-
билизација на стопанството („Службен весник на 
СРМ", бр. 3/73 година). 

На обврзницата се плаќа камата од 5fl/o годиш-
но, која почнува да тече од денот на уплатата на 
заемот. 

Заемот по оваа обврзница со каматата се отпла-
тува во рок од 5 години во 5 еднакви рати (анул-
тети), почнувајќи од 1. I. 1976 година. 

Амортизациониот план е отпечатен на самата 
обврзница. 

Отплатувањето на заемот по оваа обврзница го 
врши Стопанската банка — Скопје. 

Рокот за наплата на одделните купони заста-
рува за 2 години од денот на достасаноста за на-
плата. 

Амортизационен план 

Главница Отплата Камата Годишен Реден број 
ануитет на купонот 

(податоците се печатат на секоја обврзница по 
апоени)". 

4. Талонот ги содржи ануитетските купони од 
број 1 до 5. Опачината на секој купон го содржи 
следниов текст: 

„Социјалистичка Република Македонија 

АНУИТЕТСКИ КУПОН 
на обврзниците на заемот за стабилизација 

на стопанството 
Број 

Ознака на вредноста со бројки 
Се плаќа рѓа донесувачот на 1. I. 19— година". 
5. Обврзниците ќе се изработат според идеј-

ното решение на Заводот за изработка на банкно-
ти — Београд кој ќе ги печати обврзниците, по 
претходно одобрение од Стопанската банка — 
Скопје. 

6. На обврзницата на горниот дел, како и на 
секој ануитетски купон се става грбот на Соција-
листичка Република Македонија, а на лицето на 
обврзницата на долниот дел се става и сувиот пе-
чат на Републичкиот секретаријат за финансии. 

III. Точката IV станува точка V. 
IV. Ова упатство влегува во сила наредниот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 08-1560/1 
14 јуни 1973 година 

Скопје 
Републички секретар за финансии, 

Андон Макрадули, с. р. 

263, 
Врз основа на член 274, став 3 од Законот за 

даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ", 
број 39/72), републичкиот секретар за финансии 
донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НА-
РЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕТО 
НА СМЕТКИТЕ ОДНОСНО ПОТВРДИТЕ И ЗА 
НАПЛАТАТА НА СТАСАНИОТ ДАНОК, КАКО И 

ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТАТА 

1. По точката 2 во делот I од Наредбата за на-
чинот на ев-идентирањето на сметките о,дносно 
потврдите и за наплатата на стасаниот данок, како 
и за начинот на исплатата („Службен весник на 
СРМ", број 2/73 и бр. 5/73), се додава нова точка 
2-а, која гласи: 

„Исплатителот е должен во рок од 7 дена, од 
денот на извршеното запирање на данокот, да го 
уплати запрениот износ на соодветната сметка ка ј 
Службата ,на општественото книговодство. За из-
носот на запрениот данок исплатителот ќе му из-
даде потврда на даночниот обврзник. 

Ако исплатителот не изврши уплата на запре-
ниот износ во рокот од претходниот став, органот 
за приходи на општината ќе побара од Службата 
на општественото книговодство запрениот а неу-
платен износ на данокот да го наплати од распо-
ложивите средства на жиро-сметката на испла-
тителот". 

2. Во ставот 2 на точката 4, дел I на крајот 
точката се заменува со запирка и се додаваат збо-
ровите: „како и сметките за остварените приходи 
од издавање на наместени соби на домашни и 
странски туристи преку туристички организации". 

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот по објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 
Дел. број 08-1484 
8 јуни 1973 година 

Скопје Републички секретар за 
финансии, 

Андон Макрадули, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ - ТЕТОВО 

93./ 
Врз основа на член 98, став 5 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и член 45, 
став 1, точка 4 од Статутот на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — Те-
тово, Собранието на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците — Тетово, на својата 
седница одржана на 27 април 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ 

Член 1 
Основицата за пресметување придонес за здрав-

ственото осигурување се утврдува, и тоа: 
1. за работниците вработени ка ј приватните ра-

ботодавци — личниот доход договорен меѓу работо-
давецот и работникот, но не помалку од следниот 
износ: 
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— неквалификувани работници . . 700 динари 
— полуквалификувани работници 900 динари 
— квал,ификувани работници . . 1.100 динари 
— висококвалификувани работ-

ници 1.500 динари 
2. за домашни помошнички сите 

категории 700 динари 

Член 2 
Основиците утврдени по точка 1 и 3 од член 

1 од оваа одлука се пресметуваат почнувајќи од 
1 јануари 1973 година во почетокот на секоја ка-
лендарска година на соодветни повисоки из,носа, 
оо примена на валоризационен коефициент за по-
раст на просечните лични доходи утврдени за ми-
натата година во СР Македонија, со тоа што до-
биените износи се заокружуваат на цели десетици 
нагоре. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредн-иот ден гш 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1973 година. 

Број 0402-366 
27 април 1973 година 

Тетово 
Претседател, 

Живка Отуњска, с. р. 

94. 

Брз основа на член 102 и 103 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и член 45, 
став 1, точка 3 од, Статутот на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Тетово, 
Собранието на Заед,ницата на здравственото оси-
гурување ,на работниците — Тетово, на својата сед-
ница одржана на 27 април 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО 
ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОД-

ДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 
ЗА 1973 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојани месечни износи за 1973 година се пла-
ќаат и тоа: 

1. За лицата на доброволна и задолжителна 
практика (волонтери и други) што не примаат 
личен доход, ако работат со полно работно време, 
во износ од 42,00 динари во кој се содржани: 

— износот од 13,80 динари, на име придонес 
за задолжителните видови на здравствената за-
штита; 

— износот од 25.20 динари, на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување; 

— износот од 3,00 динари, на име придонес за 
здравственото осигурување за случај на несреќа на 
работа и заболување од професионални болести. 

2. За учениците во стопанството односно уче-
ниците на училиштата за квалификува,ни работ-
ници, за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава, во износ од 15,00 динари во 
кој се содржани: 

— износот од 5,00 динари, на име придонес за 
задолжителните видови на здравствената заштита; 

— износот од 9,00 динари, на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување; и 

— износот од 1,00 динар, на име придонес за 
здравственото осигурување во случај на несреќа 
на работа и заболување од професионални болести. 

3. За лицата кои учествуваат на младински 
работни акции на кои, по прописите за инвалид-
ското осигурување, се осигурени за сите случаи на 
инвалидност во износ од 15,00 динари во кој се 
Содржани: 

— износот од 6,00 динари, на име придонес за 
задолжителните видови на здравствената зашти-
та; и 

— износот од 9,00 динари, на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување. 

4. За лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно, во износ од 15,00 динари 
во кој се содржани: 

— износот од 6,00 динари, на име придонес за 
задолжителните видови на здравствената зашти-
та ; и 

— износот ед 9,00 динари, на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжител-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување. 

5. За лицата кои се наоѓаат ,на предвојничка 
обука договорно во износ од 15,00 динари во кој 
се содржани: 

— износот од 6,00 динари, на име придонес за 
задолжителните видови на здравствената зашти-
та ; и 

— износот од 9,00 динари, на име придонес за 
права од здравствената заштита над задолжител-
ните видови и другите права од здравственото оси-
гурување. 

6. За лицата — припадници на територијални-
те единици, припадници ,на цивилната заштита за 
време на изведување на задачите на територијал-
ната одбрана во износ од 12,00 динари во кој се 
содржани: 

— износот од 4,20 динари, на име придонес за 
задолжителните видови на здравствената зашти-
та ; и 

— изн-осот од 7,80 ди,нари, на име придонес 
за правата од здравствената заштита над, задол-
жителните видови и другите права од здравстве-
ното осигурување. 

7. За уживателите на постојана државна по-
м,ош доделена од страна на бившите президиум!! 
на народните собранија или од страна на Изврш-
ниот совет, во износ од 50,00 динари во кој се со-
држани : 

— износот од 18,00 динари, на име придонес за 
задолжителните видови на здравствената зашти-
та; и 

— износот од 32,00 динари, на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување. 

Член 2, 
Во постојани месечни износи се плаќаат и 

придонесите за здравственото осигурување за слу-
чај на несреќа и професионално заболување (член 
13 од законот) за: 

1. учениците во средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии, за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата, во износ од 
8,00 динари; 

2. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции, во износ од 8,00 динари; 

3. за липата кои се на изведување обука во 
одредите на предвојеичката обука, во износ од 8,00 
динари; 

4. за лицата кои се наоѓаат на извршување за-
дачи на територијалната од,брана или на цивил-
ната заштита, во износ од 9,00 динари; 
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5. за припадниците на доброволните организа-
ции на противпожарната заштита, во износ од 8,00 
динари. 

Член 3 
За членовите на потесното семејство на југо-

словенските работници на работа во странство кои 
живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не 
им е обезбедена здравствена заштита ка ј стран-
скиот носител на здравственото осигурување, се 
плаќа придонес за здравствено осигурување во по-
стојан месечен износ од 30,00 динари за секој член, 
во кој се содржани: 

— износот од 11,00 динари на име придонес за 
задолжителните видови на здравствената зашти-
та, и 

— износот од 19,00 динари, на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување. 

Член 4 

Придонесите за лицата опфатени со оваа одлу-
ка, со исклучок на придонесите од членот 3, се 
пресметуваат и плаќаат месечно наназад. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време 
покусо од еден месец за секој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа х/зо од определениот 
месечен износ на придонесот. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија", а ќ е се применува 
од 1 јануари 1973 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ - ТЕТОВО 
Број 0402-366 

27 април 1973 година 
Тетово Претседател, 

Живка Отуњска, с. р. 

По изв,ршеното сраннување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Статутот на Заедни-
цата на здравственото осигурување на работниците 
— Тетово, објавен во „Службен весник на СРМ" 
бр. 19/73, е пропуштена една алинеја, па затоа се 
дава 

И С П Р А В К А 

на Статутот на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците — Тетово 

Во член 112 став 1 точка 3 да се внесе нако 
трета алинеја третата алинеја од член 97 со след-
ниот текст: „за постари членови од 7 години, како 
и во случај на нега на брачен другар — породилна 
најдолго до 7 дена". 

ОД ЗАЕДНИЦАТА НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ - ТЕТОВО 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

95. 

Врз основа на член 34 точка 2 и 3 а во в,рска 
со чл. 14 од Законот за Народната банка на Ма-
кедонија, Советот на Народната банка на Македо-
нија, во согласност со утврдените намени од Из-
вршниот совет на Соци ја листичка Република Ма-
кедонија, на својата седница одржана на 28. V. 
1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА НАМЕНИТЕ И УСЛОВИТЕ 
ЗА ДАВАЊЕ РЕЕСКОНТНИ ОДНОСНО 
ДОКУМЕНТАРНИ КРЕДИТИ НА ДЕЛОВ-
НИТЕ БАНКИ ДО ИЗНОСОТ ОПРЕДЕЛЕН 

ЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Одлуката за намените и условите за давање 
реесконтни односно документарни кредити на де-
ловните банки до износот определен за Социјали-
стичка Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 18/73), се менува под I став 1 и гласи: 

I. Деловните банки (во натамошниот текст: бан-
ките) можат да користат ка ј Народната банка на 
Македонија, реесконтни односно документарни кре-
дити за наме,ните и условите за давање реесконтни 
односно документарни кредити на деловните бан-
ки до износот определен за Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за 1973 година, како следи: 

Износ во илјади динари % 
Средства од примарната нарее-

емисија сконт 
за 1973 година 

1. Стимулирање на извозот: 
а) за производ,ство и залиха на 

стоки за извоз 13.727 30% 
б) за извоз автобуси на кредит 40.000 70% 

2. За залихи на земјоделски про-
изводи: 
а) за залиха на ориз 7.000 30% 
б) за залиха на грозје, јаболка, 

конзервирано овошје и зе-
ленчук 4.100 40% 

в) за залиха на добиточна храна 5.000 40% 
г) за откуп на афионови чушки 2.000 40% 

3. За залихи на книги и учебни-
ци 400 50% 

4. За сезонски потреби на угости-
телството и туризмот 2.000 40% 

5. Оператив,на резерва 9.173 — 

В к у п н о : 83.400 

II. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Претседател 
на Советот на Народната банка 

на Македонија, 
Љупча Арсов, с. р. 
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Огласен дел 
РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установ,ите, рег. бр. 234, 
страна 1162, книга I е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Основното училиште „Ко-
ста Рацин", село Брвеница, Тетовско, Велевски 
Велко Никола, директор, му престанува правото за 
потпишуваше. 

За директор на училиштето е; назначен Весе-
линоски Милорад, со решението на советот на ра-
ботната заедница и одлуката на работната заед-
ница, број 0204-152/1 од 24. VI. 1972 година., кој во 
иднина истото ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, со ста-
риот регистриран потписник Веселиновска Анѓа, се-
кретар, сметано од 21. XII. 1972 година. 

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

бр. 179 од 26. XII. 1972 година. (66) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 11. XII. 1972 
година, рег. бр. 101/65 е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на Ди-
мовски Илија, в.д. директор, на училишниот цен-
тар за стручно образование на земјоделски кадри 
„Јосиф Јосифовски — Свештарот" — Ресен. 

Се овластува Крушаровски Симо, в.д. дирек-
тор, да го потпишува училишниот центар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 57/72. (103) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 103, 
страна 636, книга I е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Основното училиште „Ки-
рил и Методија" — село Романовце — Кумановско 
Ристовски Александар му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност со 
решението бр. 03-319 од 20. XII. 1972 година. 

За в.д. директор на училиштето е назначен Бо-
рислав Бојковски, со одлуката на работната заед-
ница на училиштето, бр. 03-318 од 20. VII. 1972 го-
дина, од одржаната седница на 13 ,Х. 1972 година, 
кој во иднина истото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето, со 
стариот регистриран потписник Петрушевска Сне-
жана, секретар, сметано од 28. XII. 1972 година. 

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

бр. 187 од 18. I. 1973 година. (133) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 138, 
страна 599. книга III е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Гимназијата „Кочо Рацин" 
— Титов Велес Палашевски Ѓорѓи, директор му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е 
разрешен од должност, со решението бр. 1223 од 
1. IX. 1972 година. 

За в.д. директор на Гимназијата „Кочо Рацин" 
— Титов Велес е назначен, со решението бр. 1222 
од 1. IX. 1972 година, Попов Божидар, професор, 
кој во иднина истата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со 
стариот регистриран потписник Јорданка Апцева, 
сметководител, сметано од 22. XII. 1972 година. 

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

бр. 182/72 од 18. I. 1973 година. (138) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 284, 
страна 165, книга II е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Основното осумгодишно 
училиште „Братство" — село "Челопек, Тетовско 
Ристовски Светомир, директор, му престанува пра-

вото за потпишување, бидејќи е разрешен од долж-
ност со одлуката на советот на Основното училиш-
те „Братство" — село Челопек, бр. 0201-268/1 од 
26. IX. 1972 година. 

За директор на училиштето е назначен Исе-
ини Идриз, кој ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, со ста-
риот регистриран потписник Волчевски Добрисав, 
секретар, сметано од 25. XII. 1972 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Во состав на Основното осумгодишно училиш-

те „Братство" — село Челопек е Подрачното ос-
новно училиште во село Долни Челопек, согласно 
со одлуката на советот на Основното осумгодишно 
училиште „Братство" — село Челопек, број 0101-
402/1 од 20. XII. 1972 година и потврдата на Со-
бранието на општината Тетово, број 11-4400/2 од 
30. X. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 183/72 од 18. I. 1973 година. (139) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 16. XI. 1972 
година, страна 32, книга II, реден број 1 е за-
пишана под фирма: Општинска служба за уна-
предување на индивидуалното земјоделство, со се-
диште во Берово, ул. „Маршал Тито" број 4. 

Установата ќе ја врши следната дејност: 
— субвенционирање на производството преку 

набавка на сортен семенски и посадочен материјал, 
како и семе од расни расплодници за вештачко 
осеменување на добитокот; 

— изведување на демонстративни и производ-
ни опити во врска со фито заштитата и други агро-
технички и зоотехнички мерки сврзани со интен-
зификацијата на индивидуалното земјоделство; 

— финансирање и изработка на конкретни про-
грами, проекти и модели за одделни и индиви-
дз^ал,ни стопанства; 

— финансирање на мерки за стручно земјо-
делско образование на производителите, како и 
вршење други работи во врска со унапредувањето 
на индивидуалното земјоделство. 

Установата е основана од Собранието на оп-
штината Берово, со решението бр. 1870/1 од 12. 
VII. 1972 година. 

В.д. раководител на установата е дип. агроном 
Димитар Јовановски. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 47/72. (159) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 14. XII. 1972 
година, рег. бр. 31, книга II, реден број 1 е за-
пишана под фирма: Општинска служба за уна-
предување на индивидуалното земјоделство, со се-
диште во Струмица, ул. „Гоце Делчев" бр. 22. 

Установата ќе го врши следното: 
— субвенционирање на производството преку 

набавка на сортен семенски и посадочен матери-
јал, како и семе од расови расплодници за веш-
тачко осеменување на добитокот; 

— изведување на демонстративни производни 
опити во врска со фито-заштитата и други агротех-
нички и зоотехнички мерки сврзани со интензи-
фиказијата на индивидуалното земјоделство; 

— финансирање изработката на конкретни про-
грами, проекти и мо,дели за одделни индивидуал-
ни стопанства; 

— финансирање на мерките за стручно зем-
јоделско образование на производителите, како и 
врши други работи во врска со унапредувањето на 
индивидуалното земјоделство. 

Установата е основана од Собранието на оп-
штина Струмица, бр. 02-3095/1 од 23. V. 1972 го-
дина. 

В.д. директор на установата е дип. инженер 
агроном Јован Илиев. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 50/72. (161) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 27. XII. 1972 
година, рег. бр. 34, книга II, реден број 1 е запи-
шана под фирма: Завод за вработување на работ-
ници — Крива Паланка — Испостава — Проби-
штип. Работната единица ќе ги врши следните 
дејности: 

— ќе го следи и ќе го проучува движењето на 
вработеноста и факторите што влијаат врз врабо-
теноста, како и потребите од кадри за стопанство-
то и општествените служби; 

— ги испитува резервите и вишоците на ра-
ботните сили и профилите на стручните кадри 
потребни за стопанството и за општествените 
служби; 

— го проучува дејството на стопанските и дру-
ги кадри врз вработеноста и вработувањето, за 
проправилно вработување на работните луѓе што 
бараат вработување; 

— го организира стручното оспособување на 
работните луѓе што бараат вработување; 

— го организира стручното вработување на ра-
ботните луѓе што го бара вработувањето; 

— го организира стручното оспособување и им 
дава помош на работните луѓе при избор на зани-
мање, како и стручна помош на работните и дру-
ги организации заради задоволување на нивните 
работи утврдени со закон, статутот и заклучоците 
на собранието на Заедницата за вработување и 
другите дејности предвидени со членовите 30 и 31 
од Основниот закон за организација и финанси-
рање на вработувањето („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 5/65). 

Испоставата е основана од страна на Заводот 
за вработување на работници од Крива Паланка, 
со одлука на работната органиазција. бр. 02-601/1 
од 21. VI. 1971 година. 

Раководител на испоставата е Атанас Кимов. 
Испоставата има својство на правно лице. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 

бр. 53/72. (160) 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката на советот на училиштето, број 
0501-220 од 1. IX. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 45/72. (187) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 9. XI. 1972 
година, рег. бр. 24, книга II, реден број 3 е за-
пишано следното: Досегашниот в.д. директор на 
Установата за комунални и градежни работи „Фор-
туна" од Штип Благој Шопов е разрешен од долж-
ност. За директор е именуван Никола Алексан-
дров Шијаков. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на решението на Собранието на општи-
ната Штип, број 0201-2920/1 од 28. IX. 1972 година 
и решението на советот на работната заедница на 
„Фортуна" - Штип, бр. 0204-261/1 од 7. IX. 1972 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 42/72. (183) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 9. XI. 1972 
година, страна 83, реден број 2 е запишано след-
ното: Досегашниот директор на Полната гимназија 
„Ванчо Прке" од Виница, Стоил Цветковски е раз-
решен од должност. За директор на гимназијата 
е именуван Љубен Трајан Зафиров. 

Гимназијата поединечно ќе ја потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат директорот Стоил 
Цветковски и регистираниот досегашен потписник 
Тодорка Костадинова, секретар. 

Впишувањето е извршено врз основа на одлу-
ката на советот на гимназијата, број 02-88 од 15. 
Ш. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Ус. 
бр. 16/72. (185) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 729, 
страна 1151, книга Ш е запишана под фирма: 
Стручна служба за унапредување на индивидуал-
ното земјоделство — Гостивар. Предмет на рабо-
тењето на службата е унапредување на индиви-
дуалното земјоделство. 

Стручната служба за унапредување на индиви-
дуалното земјоделство е основана од Собранието 
на општина Гостивар, со решението бр. 0201-3992 
од 15. XI. 1972 година. 

Стручната служба за унапредување на инди-
видуалното земјоделство — Гостивар ќе ја пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во гра-
ниците на овластувањето Василевски Васил, з.д. 
директор и Филипоски Јанко, претседател на со-
ветот на установата. 

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

бр. 13 од 30. I. 1973 година. (195) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 18. XII. 1972 
година, рег. бр. 40/65 е запишано следното: Се ме-
нува фирмата на Основното музичко училиште — 
Охрид и гласи: Основно музичко училиште „Мето-
ди Патче" — Охрид. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Основното музич-
ко училиште — Охрид, бр. 02-81/1 од 10. V. 1972 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 58/72. (215) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 9. XI. 1972 
година, страна 154, реден број 3 е запишано след-
ното: Досегашниот директор на Централното ос-
новно училиште „Глигор Прличев" од село Коле-
шино, Струмичко, Андон Андонов, е разрешен од 
должност. За директор на училиштето е именуван 
Димитар Ризовски. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката на советот на училиштето, број 
01-246/1 од 30. IX. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип. Ус. 
бр. 44/72. (186) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 9. XI. 1972 
година, рег. бр. 102, книга I, реден број 4 е запи-
шано следното: Досегашниот благајник на Централ-
ното основно училиште „Ванчо Прке" од Штип 
Стојка Петрова Коруковска се сменува, а се овла-
стува за потпишување на сметката на училиштето 
и целокупната финансиска документација Трајко 
Блажев Саневски, сметано од 1. IX. 1972 година, 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 731, 
страна 1159, книга III е запишана под фирма: Ком-
бинирана претшколска установа „6 Септември" — 
Кратово, ул. „Тошо Куковски" број 8. Предмет на 
работењето на установата е спроведување на сис-
тематска воспитна работа со деца од 3—5 години, 
со целодневен претстој; спроведување на системат-
ска воспитна работа на деца од 5—7 години. 

Установата е основана од Собранието на оп-
штината Кратово, со одлуката бр. 06-3850 од 29. 
ХП. 1972 година. 

Комбинираната претшколска установа „6 Сеп-
тември" — Кратово ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, Не-
вена Иванова, в.д. директор, во границите на овла-
стувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Комбинираната претшколска установа „6 Сеп-

тември" — Кратово е конституирана на 16. I. 1973 
година, согласно со записникот од одржаната сед-
ница на советот на установата на 16. I. 1973 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 12 од 29. I. 1973 година, ф35) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 732, 
страна 1163, книга III е зап,ишано под фирма: 
Централно основно училиште „Гоце Делчев" — Не-
готино. Предмет на работењето на училиштето е 
пружање основно образование од прво до осмо од-
деление. 

Училиштето е основано со одлуката на Собра-
нието на општината Неготино, број 01-1163/1 од 
29. VI. 1972 година. 

Централното основно училиште „Гоце Делчев" 
— Неготино ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Бекчев Бранко, директор, Ташев 
Илија, професор и Петрова Руменка, секретар, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 38 од 14. И. 1973 година. (336) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 730, 
страна 1153, книга III е запишан под фирма: Цен-
тар за унапредување на индивидуалното земјо-
делство — Тетово, ул. „ЈНА" број 74. Предмет на 
работењето на центарот е унапредување на инди-
видуалното земјоделство на подрачјето на општи-
на Тетово. 

Центарот за унапредување на индивидуалното 
земјоделство е основан од Собранието на општина 
Тетово, со решението бр. 06-3850/1 од 20. IX. 1972 
година. 

Центарот за унапредување на индивидуалното 
земјоделство — Тетово ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластување-
то, Љубомир Стефаноски, в.д. директор. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Конституирањето ќе се изврши во рок од 60 

дена по уписот на актот за основање. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 184/72 од 29. I. 1973 година.' (242) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 411, 
страна 1167, книга III е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Станицата за заштита на 
растенијата — Гевгелија инженер Драги Попилиев, 
директор, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи со одлуката на советот на работната за-
едница при Станицата за заштита на растенијата 
— Гевгелија, број 265/1 од 10. XI. 1972 година, е 
разрешен од должност. 

За в.д. директор на Станицата за заштита на 
растенијата — Гевгелија, со горенаведената одлука 
на советот на работната заедница на Станицата 
за заштита на растенијата — Гевгелија, е назначен 
инженер Живко Атанасов, кој во иднина истата ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, со стариот регистриран пот-
писник Де лим анов а Д. Љубица, сметководствен 
режисер, сметано од 11. I. 1973 година. 

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

бр. 6 од 29. I. 1973 го,дина. (213) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 705, 
страна 1013, книга III е зап,ишано следното: До-
сегашниот в.д. директор на Центарот за унапре-
дување на индивидуалното земјоделство — Кава-
дарци, инженер Блажо Еленов, со одлуката на ра-
ботничкиот совет број 211 од 29. I. 1973 година е 
назначен за директор и на оваа должнот ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, со стариот регистриран потпис-
ник Ѓеорѓиевски Борис, сметано од 30. I. 1973 
година. 

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

бр. 34 од 31. I. 1973 година. (248) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на установите на 29.Ш.1972 година, 
страна 23, реден број 1, книга И е запишана под 
име: Установа за комунални и градежни работи 
„Фортуна", со седиште во Штип. Предмет на ра-
ботењето на установата е: 

— го снабдува градот Штип со вода; 
— изградба на нова водоводна и канализацио-

на мрежа, проширување и одржување на истата; 
— монтирање на водоводни, канализациони и 

санитарни инсталации во станбени згради; 
— в,ршење сервисни услуги на водоводни и ка-

нализациони инсталации и мерни инструменти; 
— одржување на чистотата на територијата на 

општината Штип; 
— погребна служба, изградба на споменици и 

промет со погребни материјали; 
— подигање, уредување и одржување на град-

ско и вонградсќо зеленило; 
— уредување на порои и пошумување; 
— производство на декоративно-по садочен ма-

теријал, цветен расад, режано цвеќе, цвеќе во сак-
сии и градинарски култури; 

— чување и контрола на општонародни и при-
ватни шуми; 

— управување и уредување на пасишта; 
— промет на сопствено производство; опрема и 

материјал за подигање и одржување на цвеќе и 
зеленило; 

— изведба на ниски и високи градби, рекон-
струкција на стари ниски и високи градби; 

— транспортни услуги со сопствени превозни 
средства. 

Установата е формирана на основа заедничката 
одлука од 30. XII. 1971 година на советите на ра-
ботните заед,ници на Управата за водовод и кана-
лизација — Штип, Управата за градско зеленило 
— Штип, Управата за градска чистота — Штип и 
Комуналната установа — Штип, со која е одлучено 
"четирите организации со соединување да основаат 
единствена установа. 

В. д. директор на установата е Благој Шопов. 
Конституирањето на установата е извршено на 

, 1. II. 1972 година. 
Се бришат од регистарот следните установи: 

Управата за водовод и канализација — Штип, од 
рег. бр. 36, Управата за градско зеленило — Штип, 
од рег. бр. 72, Управата за градска чистота — 
Штип, од рег. бр. 7, и Комуналната управа — 
Штип од рег. бр. 11, поради соединување во ново-
основаната установа за комунални и градежни ра-
боти „Фортуеа" — Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
12/72. (1691) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на установите на 16. X. 1972 го-
дина, страна 28, книга И, реден број 1 е запишано 
конституирањето на установата под име: Установа 
за управување, одржување на објекти и терени за 
физичка култура и рекреација „Младост", со се-
диште во Штип. Предмет на работењето на уста-
новата е: 

— управување и одржување на објекти и те-
рени за физичка култура и рекреација што се пре-
несени и ќе бидат пренесени од спортски органи-
зации и друштва, од други организации и од Со-
бранието на општината Штип; 

— изградба на нови објекти и терени за фи-
зичка култура, терени за рекреација и доградба и 
проширување на оние што постојат; 

— врши самостојни услуги, или во заедница со 
други, во изградба на спортски терени и објекти 
како уредување, озеленување на разни површини 
на општествени организации и други странки; 

— организирање на забавни игри, спортски, 
културни и други приредби и собири на своите об-
јекти и терени што ги дозволуваат законските про-
писи; 
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— ги дава на користење објектите и терените 
со кои управува на работни, спортски, културно-
просветни, општествено-политички и други орга-
низации како и на приватни странки за организи-
рање на натпревари, семинари, спортски приред-
би и др.; 

— врши и други работи што се сродни со ос-
новната дејност. 

Установата е основана од Собранието на оп-
штината Штип, со решението бр. 0201-2205/1 од 10. 
VII. 1972 година. 

В. д. директор е Александар Кедев. 
Конституирањето е извршено на 10. X. 1972 го-

дина. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 

46/72. (1690) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1579, страна 374, книга VII е запишана пол 
фирма: Браварска услужна задруга „11 Октомври" 
— Скопје, ул. „Војин Драшковски" б.б., Горче 
Петров, со браварска работилница, на ул. „468" 
бр. 38-а во Скопје. Предмет на работењето на за-
другата е вршење на браварски дејност. 

Задругата е основана од членовите на задру-
гата и тоа: Костовски Андреја, Настевски Живко, 
Настевски Воислав, Дерлиева Ленче, Поповска Бла^ 
гица Анастасиевиќ Коста, Настевски Миле, Спи-
ровски: Киро, Јовановски Владимир и Богданов 
Ристо, согласно со записникот од основачкото со-
брание од 4. VI. 1972 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Костовски Андреја, в. д. директор и 
Настевски Живко, во границите на овластувањето. 

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

бр. 664 од 26. VII. 1972 година. (1144) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 74, страна 755, книга I е запишана под 
фирма: Земјоделска задруга „Единство", село Че-
лопек, Организација на здружен труд, без својство 
на правно лице — Продавница број 15, во село Ре-
чица, Тетовско. Предмет на работењето на продав-
ницата е промет со индустриски прехранбени стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Единство", село Челопек, Тетовско, со од-
луката број 02-67 од 12. II. 1972, година на задруж-
ниот совет, од одржаната седница на 19. I. 1972 
година. 

Раководител на продавницата е Шериф Џела-
дини. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 656 од 27. VII. 1972 година. (1146) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 74, страна 755, книга I е запишана под 
фирма: Земјоделска задруга „Единство" село Че-
лопек, Тетовско, Организација на здружен труд, 
без својство на правно лице, Продавница број 14 
во село Пирок, Тетовско. 

Предмет на работењето на продавницата е про-
мет со индустриско-прехранбени стоки. 

Продавницата е основана со одлуката на за-
дружниот совет на Земјоделската задруга „Един-
ство" село Челопек, Тетовско, бр. 02-67 од 19. II. 
1972 година. 

Раководител на продавницата е Бајрамали 
Бајрами. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 658 од 27. VII. 1972 година. (1152) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. IV. 1972 година, рег. бр. 10/72, книга I е запи-
шана под фирма: Експозитура во Битола, ул. 
„Маршал Тито" бр. 85, на „Југобанка" — Београд 
— седиште — Скопје. 

Предмет на работењето на Експозитурата е 
работа со динарски и девизни штедни сметки, про-
дажба на девизи и откупи на чекови и менувач-

н и ц а . 
Експозитурата е основана од „Југобанка" -

Централа, со одлуката број 155 од 9. IV. 1971 го-
дина. 

Потпишувањето на Експозитурата ќе го вршат 
Тодор Георгиевски, Томе Новевски и Олгица Јан-
куловска. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 108/72. (1155) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29. V. 1972 година, рег. бр. 24/62, книга I е запи-
шана под фирма: Склад — Продавница број 9 во 
Битола, булевар ,Д Мај" број 245 на Предилницата 
„Битолатекс" — Битола. Предмет на работењето на 
складот — продавницата е промет, на мало и го-
лемо, со текстил и трикотажни производи. 

Раководител на продавницата е Томе Петров-
ски. 

Продавницата е основана од Предилницата 
„Битолатекс" — Битола, со одлуката бр. 1230/5 од 
12. IV. 1970 година на работничкиот совет. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што 
ја потпишува и Предилницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 162/72. (1156) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. V. 1972 година, рег. бр. 15/72, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 39 во Битола, 
ул. „Јосиф Јосифовски" број 14, на Модната кон-
фекција „Астибо Македонка" — Штип. Предмет на 
работењето на Продавницата е продавање на кон-
фекција, тешка и лесна. 

В. д. раководител на продавницата е Николова 
Марија. 

Продавницата е основана од Модната конфек-
ција „Астибо Македонка" — Штип, со одлуката 
бр. 95 од 17. XI. 1971 година на работничкиот совет, 

Потпишувањето ќе го врши истото лице штс 
го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 159/72. (1158) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
-1: VI. 1972, година, рег. бр. 26/66, книга II е запи-
шана под фирма: Самостојна организација на здру-
жен труд, со својство на правно лице — Градежно« 
занаетчиска-трговска работна организација „Инже-
неринг" во Битола, на ул. „Никола Тесла"" број 
59, на Градежно-занаетчиското трговско претпри-
јатие „Вевчани", село' Вевчани. 

Предмет на работењето на работната органи-
зација е изведување на градежни и градежно-за-
наетчиски (фасадерски, терацерски, керамички, 
пластични, мермерски и каменорезачки) и други 
работи како и трговија, на големо и мало, со гра-
дежни материјали. 

Работната организација е основана од Градеж-
но-занаетчиското трговско претпријатие „Вевчани", 
село Вевчани, со одлуката бр. 851/5 од 15. IV. 1972 
година на работничкиот совет. 
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Потпишувањето ќе го врши Ш И Ш К О В С К И Боже, 
в. д. директор и Чочоровски инж. Томислав. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 141/72. (1157) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. V. 1972 година, рег. бр. 104/55, книга III е за-
пишана под фирма: Продавница број 10, во Би-
тола, ул. „Ордан Николов" број 59, на Трговската 
самостојна организација „Матекс" — Охрид, па 
Индустријата „Зора" — Охрид. 

Предмет на работењето на Продавницата е про-
дажба на текстил, конфекција, куса и плетена 
стока, позамантерија, како и базарски стоки. 

Раководител на продавницата е Мицковскг4 
Минов Кирил. 

Продавницата е основана од Трговската само-
стојна организација „Матекс" — Охрид, на Инду-
стријата „Зора" — Охрид, со одлуката бр. 02-170 
од 27. IV. 1972 година на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и основачот — „Матекс". 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 151/72. (1159) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29. V. 1972 година, рег. бр. 68/55, книга II е запи-
шана под фирма: Основна организација на здру-
жен труд, со својство на правно лице „Нико Доа-
ѓа" — Крушево, на Тутунекиот комбинат во При-
леп. 

Предмет на работењето на основната органи-
зација на здружен труд е: 

а) основна: производство, преземање и обра-
ботка на тутун; 

б) дополнителна: транспорт, градежништво и 
занаетчиство. 

Работната организација е основана од поране-
шната Организација во состав „Нико Доаѓа" — 
Крушево, на Здруженото претпријатие „Југоту-
тун" — Скопје која се присоедини кон Тутунскиог 
комбинат — Прилеп. 

Потпишувањето ќе го врши Никола Тагаси, 
директор, Велко Ташкоски и Димитар Илиески. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 102/72. (1160) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. V. 1972 година, рег. бр. 3/72, книга II е запи-
шана под фирма: Бензинска пумпа „Билјанини 
Извори" — Охрид, на Трговската работна органи-
зација „Југопетрол" — Скопје. Предмет на рабо-
тењето на бензинската пумпа е промет со нафта 
и нафтени деривати. 

Раководител на бензинската пумпа е Фиданов-
ски Филип. 

Бензинската пумпа е основана од Трговската 
работна организација „Југопетрол" — Скопје, со 
одлуката бр. 3495 од 1. III. 1971 година на работ-
ничкиот совет. 

Бензинската пумпа ќе ја потпишува истото 
лице што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 41/72. (1163 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. V. 1972 година, рег. бр. 24/69, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 90 во Прилеп, 
ул. „Моша Пијаде" бр. 3, на Погонот трговија во 
Прилеп, на З И К „Прилеп" — Прилеп. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на сел-
скостопански производи, колонијални стоки, пред-
мети за куќна употреба, галантерија и ситна кон-
фекција, алкохолни и безалкохолни пијалоци, жи-
вина и јајца, зеленчук и овошје. 

Раководител на продавницата е Станковска 
Роза. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Погонот — трговија, на ЗИК 
^Прилеп" - Прилеп, бр. 02-360/1 од 26. X. 1970 го-
дина. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што 
го потпишува и Погонот — трговија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 80/72. (1164). 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11. V. 1972 година, рег. бр. 11/72, книга I е запи-
шано под фирма: Трговско претпријатие, на голе-
мо и мало „Солун" — Прилеп, ул. „Орде Тутески" 
б.б. Предмет на работењето на претпријатието е 
промет во сопствени продавници, претставништса 
и во кооперација со селскостопански производите-
ли во полјоделството, овоштарството и лозарството; 
промет со месо и месни производи; промет со при-
плодни материјали во сточарството (говедарство), 
овоштарство, свињарство, живинарство и пчелар-
ство; откуп и промет на селекостопански произ-
води, откуп и промет на лековити растенија, шум-

плодови и друг шумски асортиман; снабдува-
ње на селскостопаноките производители со сред-
ства за производство; промет со трговска стока, 
на големо и мало, од следните трговски бранжи: 
текстил, куса и плетена стока и конфекција; галан-
териска и базарска стока и играчки; крзнена стока, 
јажарска стока, конопни и јутени производи, чевли, 
кожа, седларска и ременарска стока и прибор; про-
изводи од гума, каучук и пластични материи; ж е -
лезарска и метална стока, велосипеди, машини за 
шиење и прибор; автомобили (леќи и тешки), при-
колки и резервни делови; музички инструменти, 
радио-апарати, телевизори и прибор; пчеларски 
материјал и прибор; прибор за овоштарство и ло-
зарство; електро-технички материјал; часовници и 
изработки од племенити метали; бои, лакови, хе-
микалии и прибор; градежен материјал; огревно 
дрво, ќумур, гориво и маз,иво; санитарни и инста-
лациони материјали; стакло', порцелан и керамич-
ка стока; добиток и добиточна храна; месо и ме-
сни производи — преработка; житарици и мел-
нички преработки; семенска стока и посадочен ма-
теријал; прехранбе,ни артикли за домашни потре-
би; д ел ика тесни производи; производи врз база 

ЈАа шеќер и какао, зеленчук и преработки; млеко 
"и млечни производи; риба; алкохолни и безалко-

холни пијалоци; тутунски преработки, кибрит и 
прибор; сурова кожа, волна и крзно; животински 
отпадоц,и и влакна; индустриски растенија, разни 
медикаменти и опрема; лековити растенија; ж и -
вина, ја јца и ,дивеч и мешовита индустриска стока. 

Претпријатието , е настанато со издвојување на 
Деловната единица — организација на здружен 
труд, со својство на правно лице — Прилеп, од 
составот на Трговското претпријатие „Универзал" 
- Штип, со одлуката бр. 03-193/II од 20. IV. 1972 
година на советот ,на работната заедница. 

Потпишувањето ќе го вршат Ацо Корошевски, 
директор и Алексоски Петар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 135/72. (1165) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11. V. 1972 година, книга II е запишана под фир-
ма: Стопанска единица „Солидарност" — Струга, 
на Општинскиот затвор — Струга. Предмет на ра-
ботењето на стопанската единица е дејност на ра^ 
ботилница и економија. 

Стопанската единица е основана од Собрание-
то на општината Струга, со решението бр. 01-1588/10 
од 3. IV. 1972 година. 

Потпишувањето ќе го врши Спиро Кардале. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 

бр. 144/72. (1166) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 



30 јуни 1973 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 25 - Стр. 739 

11. V. 1972 година, рег. бр. 120/55, книга III е за-
пишана под фирма: Бифе „Центар" — Струга, на 
Угостителското претпријатие „Турист" — Струга. 
Предмет на работењето на бифето е обавување на 
угостителски услуги (точење на разни видови ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци, на мало, кафе, 
чај и сурогати од кафе, како и сервирање на 
ладни јадења и специјалитети на скара (роштиљ). 

Раководител на бифето е Мареноски Методија. 
Бифето е основано од Угостителското претпри-

јатие „Турист" — Струга, со одлуката број 02-287/1 
од 4. V. 1972 година. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што 
го потпишува основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 143/72. (1167) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11. V. 1972 година, рег. бр. 13/72, книга II е запи-
шан под фирма: Ресторан „Бавча" — Струга, на 
Културно-образовната установа „Браќа Милади-
новци" — Струга. Предмет на работењето на ре-
сторанот е вршење на угостителска дејност. 

Раководител на ресторанот е Филкоски ѓорѓи, 
Ресторанот е основан од Културно-образовната 

установа „Браќа Миладиновци" — Струга, со од-
луката бр. 02-175 од 9. VIII. 1971 година на советот, 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што ја 
потпишува и установата-основач. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи, 
бр. 142/72, (1163) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 1087, книга II е запишано под 
фирма: „Солун" — Трговско претпријатие на го-
лемо и мало — Гевгелија — Организација на здру-
жен труд, без својство на правно лице — Продав-
ница број 4 во Гевгелија, ул. „Маршал Тито" бб, 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на леб и бели печива. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Трговското претпријатие „Со-
лун" — Гевгелија, бр. 02-5102/5 од 3. XI. 1970 година 

Раководител на продавницата е Стефанова 
Доца. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 537 од 16. VIII. 1972 година. (11971 

Окружниот стопа,нски суд во Скопје објавува 
дек,а во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 86, страна 527, книга III е запишана по,п 
фирма: ,,Солун" — Трговско претпријатие, на го-
лемо и мало — Гевгелија — Организација на здру-
жен труд, без својство на правно лице — Продав-
ница во село Богданци, Гевгелиско. Предмет НБ. 
работењето на продавницата е продажба на свежо 
месо и сувомесни производи. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Трговското претпријатие „Со-
лун" - Гевгелија, број 02-208/7 од 15. IV. 1969 го-
дина. 

Раководител на продавн,ицата е Енџекчев Бо-
рис. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп, 
бр. 538 од 18. VIII. 1972 год,ина. (1198) 

Окружниот стопа,нски суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 327, страна 465, книга II е запишана под 
фирма: Комунално претпријатие за вршење на за-
наетчиски услуги „Сервис" — Тетово — Работил-
ница во Гостивар, ул. „Борче Јовановски" бр. 254. 
Предмет на работењето на работилницата е врше-

ње услуги со хемиско чистење, перење и пеглање. 
Работилницата е основана од Комуналното 

претпријатие „Сервис" — Тетово, со одлуката бр. 
01-113/1 од 8. III. 1972 година. 

Раководител ,на работилницата е Китановски 
Јовев Ангеле. 

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

Од Окружниот стопа,нски суд во Скопје, Фи. 
бр. 563 од 24. VIII. 1972 година. (1199) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 392, страна 539, книга II е запишана под 
фирма: Претпријатие за внатрешна и надворешна 
трговија „Рефлекс" — Белград — Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — Про-
давница во Гостивар, ул. „Борис Кидрич" број 80. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на чевли на мало, продажба на артикли 
сврзани со чевли, како: има лин, чистила, врвки, 
чорапи, лажици за чевли итн., како и продажба 
на торби, ташни, нараквици, новчаници итн. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие за надворешна и внатрешна трговија 
„Рефлекс" — Белград, со одлуката бр. 2849/15-72 
од 28. II. 1972 година на работничкиот совет и од-
луката број V-40/72 од 24. IV. 1972 година на ра-
ботничкиот совет на Индустријата за чевли „Бео-
град" — Белград, со из,двојување на продавницата 
-бд Индустријата за чевли „Београд" — Белград во 
Гостивар и присоединување кон Претпријатието 
за внатрешна и надворешна трговија „Рефлекс" 
— Белград. 

Раководител на продавницата е Рефик Ме-
џити. 

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

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 382, страна 477, книга И Про-
давницата број 32, во Гостивар, ул. „Борис Кид-
рич" бр. 68, на Индустријата за чевли „Београд" 
— Белград, бидејќи се присоединува кон Претпри-
јатието за внатрешна и надворешна трговија „Ре-
флекс" — Белград, согласно со горецитира,ните од-
луки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 705 од 23. VIII. 1972 година. (1200) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 398, книга VII е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје, Филијала — 
Гости,вар. Организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице — Продавница „Дрока" во 
село Теново, Тетовско. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работната орга-
низација „Жито Македонија" — прехранбен ком-
бинат — Скопје, Филијала — Гостивар, со одлу-
ката број 594 од 3. XII. 1970 год,ина на работнич-
киот совет. 

Раководител на п,родавницата е Мицесхи 
Трајче. 

Продав,ницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
н,а овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 469 од 3. VIII. 1972 година. (1201) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 583, страна 535, книга III е запишана под 
фирма: Дрвно-индустриоки комбинат „Црн Бор" — 
Прилеп — Сам,остојна организација за трговија со 
својство на правно лице — Прилеп — Продавница 
во Кавадарци, ул. ,,Мито Хаџи Василев-Јасмин" бб. 
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Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на индустриски производи од гранките 117 и 
119. 

Продавницата е основана од Дрвно-индустри-
скиот комбинат „Црн Бор" — Прилеп — Самостој-
на организација на здружен труд за трговија — 
Прилеп, со одлуката бр. 1459 од 23. V. 1972 година. 

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

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 627 од 22. VIII. 1972 година. (1203) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 342, книга VII е запишана под 
фирма: ЗИК „Скопско поле" — Скопје, Самостојна 
организација на здружен труд, со својство на 
правно лице „Агро Скопје" — Скопје — Продав-
ница во село Тимјаник — Неготино. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на сите 
видови прехранбени производи и продажба на 
предмети за општа употреба. 

Продавницата е основа,на од З И К „Скопско 
Поле" — Скопје, Самостојна организација на здру-
жен труд, со својство на правно лице „Агро Скоп-
је" — Скопје, со одлуката број 1851/1 од 20. VI. 
1972 година. 

Раководител на продавницата е Николов Ри-
стов Мирко. 

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

Од Окружниот стопа,нски суд во Скопје, Фи. 
бр. 679 од 3. VIII. 1972 година. (1205) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 19, страна 402, книга Vt l е запишан под 
фирма: „Интеримпекс" — Претпријатие за меѓу-
народна трговија и застапување на странски фир-
ми, внатрешна трговија и туризам — Скопје — Са-
мостојна хотелско-угостителска организација на 
здружен труд, со својство на правно лице „Метро-
пол" — Скопје — Ресторан во Скопје, во Долно 
Водно. Предмет на работењето на ресторанот е вр-
шење угостителски услуги, а во рамките на реги-
стрираната деј,ност на Самостојната хотелско-уго-
стителска организација на здружен труд, со свој-
ство на правно лице „Метропол" — Скопје. 

Ресторанот е основан од „Интеримпекс" — 
Скопје — Самостојна хотелско-угостителска орга-
низација на здружен труд, со својство на правно 
лице „Метропол" — Скопје, со одлуката број 02-2961 
од 27. IX. 1971 година на работничкиот совет, од 
одржаната седница на 21. IX. 1971 година. 

Раководител на ресторанот е Атанасовски Дра-
гутин. 

Ресторанот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Самостојната хотелско-угостителска орга-
низац,ија на здружен труд, со својство на правно 
лице „Метропол" — Скопје, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 265 од 24. VIII. 1972 година. (1206) 

Окруж,ниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата ,и дуќаните, 
рег. бр. 1584, страна 406, книга VII е запишана под 
фирма: Дрвно-индустриски комбинат „Црн Бор" — 
Прилеп — Самостојна организација на здружен 
труд за трговија, со својство на правно лице -
Прилеп — Продавница во Скопје, ул. „Бутелска" 
бр. 29. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на градежни материјали, огревно дрво и 
градежна столарија. 

Продавницата е онована од Дрвно-индустри-
скиот комбинат „Црн Бор" — Прилеп — Само-
стојна организација на здружен труд за трговија, 
со својство на правно лице — Прилеп, со одлу-

ката бр. 6361 од 5. XI. 1971 година на работнич-
киот совет. 

Раководител на продавницата е Деловски Андо. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 628 од 24. VIII. 1972 година. (12Л71 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 112,6, страна 661, книга V е запишана под 
'фирма: „Гросист" — Трговско претпријатие за про-
мет со стоки на мало — Скопје — Организација 
на здружен труд, без својство на правно лице — 
Продавницата во Скопје, ул. „853" бр. 12, населба 
Сингелиќ. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на електротехничка стока, акустика и 
санитарни уреди. 

Продавницата е основана од „Гросист" — Тр-
говско п,ретпријатие — Скопје, со одлуката бр. 
4635/1 од 19. VI. 1972 година на работничкиот совет. 

Раководител на продавницата е Василевски 
Гоце. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 683 од 23. VIII. 1972 година. (1208) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр, 220, страна 801, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работењето на Тр-
говското претпријатие „Технометал Македонија" — 
експорт-импорт — Скопје, согласно со одлуката на 
работничкиот совет, бр. 12982 од 25. XI. 1971 година 
и потврдата на Службата на општественото кни-
говодство — филијала 401 — Скопје од 13. X. 1971 
година, се проширува со вршење на малограничен 
промет и тоа со Грција. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1144/71 од 18. I. 1972 година. (254) 

Окружниот стопански суд ,во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 220, страна 801, книга VI е запишано след-
ното: Кон Трговското претпријатие „Технометал 
Македонија" — експорт-импорт — Скопје се при-
соединува Трговското претпријатие на големо и 
мало „Народна техника" — Скопје, согласно со 
одлуката на работничкиот совет на Претпријатието 
„Технометал Македонија", бр. 14066 од 24. XII. 1971 
година и одлуката на работната заедница на Прет-
пријатието „Народна техника" — Скопје, бр. 0301/462 
од 22. XII. 1971 година, донесена по пат на рефе-
рендум. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните, од рег. бр. 1286, страна 54, книга VI Тр-
говското претпријатие на големо и мало „Народна 
техника" — Скопје, поради присоединување кон 
Трговското претпријатие „Технометал Македонија" 
— експорт-импорт — Скопје, согласно со горена-
ведените одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр.. 1248/71 од 24. I. 1972 година. (257) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 220, страна 802, книга VI е запишано след-
ното: По приеоединувањето на Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Народна техника" — 
Скопје кон Трговското претпријатие „Технометал 
Македонија" — експорт-импорт — Скопје, Скла-
д и ш т е н во Скопје, на ул. „157" б,р. 20 ја менува 
фирмата и во иднина ќе гласи: Трговско претпри-
јатие за промет со железни, технички и електро-
технички материјали „Технометал Македонија" — 
— експорт-импорт — Скопје, Организација на здру-
жен труд, без својство на правно лице — Склади-
ште — Скопје, ул. „157" бр. 20. 



30 јуни 1973 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 25 - Стр. 741 

За раководител на продавницата-складиштето 
е назначен Новков Крсто, согласно со решението 
бр. 14177 од 24. XII. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 212 од 27. III. 1972 година. (627^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 530, страна 27, книга III е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието за автотранспорт 
и шпедиција ,,АТШ" — Неготино, согласно со од-
луката на работничкиот совет бр. 31 од 8. I. 1972 
година се проширува и со промет на автоделови. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 81 од 14. IV. 1972 година. (693) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. IV. 1972 година, рег. бр. 16/71, книга I е запи-
шано следното: Се менува статусот на Самостој-
ната организација на здружен труд, без својство на 
правно лице ,,Металец" — Прилеп, на Претпри-
јатието за снабдување на земјоделието, на големо 
и мало „Агромеханика" — Скопје и гласи: Само-
стојна организација на здружен труд, со својство 
на правно лице „Металец" — Прилеп, на Претпри-
јатието за снабдување на земјоделието, на големо 
и мало „Агромеханика" — Скопје. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Претпријатието за 
снабдување на земјоделието, на големо и мало 
„Агромеханика" — Скопје, бр. 80 од 19. II. 1972 
година и извадок од статутот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 96/72. (733) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 878, страна 1323, книга V е запишано след-
ното: На досегашниот директор на Занаетчиското 
метално трговско и услужно претпријатие „26 Ју-
ли" — Скопје Мишев Страхил ов Михајло му пре-
станува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решен од должност со одлуката на работничкиот 
совет бр. 381 од 20. III. 1972 година. 

За в. д. директор на Занаетчиското метално тр-
говско и услужно претпријатие „26 Јули" — Скопје 
е назначен Владо Саздов, со решението на работ-
ничкиот совет бр. 389 од 30. III. 1972 година, кој 
истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, сметано од 12. IV. 
1972 година. 

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

бр. 410 од 18. V. 1972 година. (842Ј, 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 767, страна 716, книга VI е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Самостојната 
организација на здружен труд за меѓународна шпе-
диција — Скопје, на Претпријатието за меѓунаро-
ден автотранспорт и шпедиција „Транскоп" — 
Скопје, Георгиевски Борис, директор на Самостој-
ната организација на здружен труд, Цветковски 
Илија, помошник генерален директор на претпри-
јатието, Боро А. Ѓеорѓиевски, самостоен референт 
при СОЗТ и Ангел Димов, самостоен референт при 
СОЗТ за меѓународна шпедиција, согласно со од-
луката на работничкиот совет бр. 11/8 од 14. IV. 
1972 година, им престанува правото на потпишу-
вање поради разрешување од должност. 

Во иднина, гореназначената Самостојна орга-
низација на здружен труд, согласно со цитираната 
одлука, ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат, во границите на овластувањето Димитар 
Димитровски, заменик генерален директор, Мето-
дија Димитровски, директор на СОЗТ за меѓу, на-
родна шпедиција — 80 — Скопје, Богдан Поповски, 
шеф на царинско одделение, Киро Голубовски, 
благајник и Петковски Никола, помошник' дирек-

тор, заедно со стариот потписник Гавриловски Пе-
тар, генерален директор. 

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

gp. 481 од 26. V. 1972 година. (855) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот ,на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 55, страна 419, книга II е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работењето на Прет-
пријатието за фотооптички услуги и трговија 
„Фотоцентар" — Скопје, согласно со одлуката на 
работничкиот совет, бр. 03-4838 од 31. I. 1972 година 
се проширува со следната дејност: 

— промет со спортски и рибарски прибор и 
производи од пластич,ни маси. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 520 од 6. VI. 1972 година. (894) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 501, страна 1035, книга II е запишано след-
ното:^ Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата во Кавадарци, ул. „Гуро 
Ѓаковиќ", бр. 24 на Претпријатието за изработка 
на конфекција „Слобода" — Врање, согласно со 
одлуката на работничкиот совет, бр. 2183 од 6. VI. 
1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фгл. 
бр. 625 од 30. VI. 1972 година. (1038) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1112, страна 334, книга VII е запишано 
,следното: На досегашниот потписник на Самостој-
ната организација на здружен труд, со својство на 
правно лице, со посебна жиро-сметка и сопствена 
пресметка „Геофизика" — Скопје, при Претприја-
тието „Кристал" — Скопје, Трајковиќ Станоје, со-
гласно со одлуката на работната заедница, бр. 04-232 
од 18. V. 1972 година му престанува правото на 
потпишување поради разрешување од должност. 

За нов потписник на гореназначената СОЗТ и 
согласно со горенаведената одлука се назначува 
Машовиќ Душица, ш е ф на сметковод,ство, која 
СОЗТ ќе ја потпишува, задолжува и раздолжзгва, 
во границ,ите на овластувањето, заедно со стариот 
потпис,ник Маноиловиќ Светислав, раководител. 

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

бр. 684 од 6. VII. 1972 година. (1048) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата ,и дуќаните, 
f)er. бр. 1474, страна 831, кн,ига VI е запишано 
следното: Досегашниот предм^ г на работењето на 
Организацијата на здружен труд, без својство на 
правно лице — Сервис — Скопје, при Фабриката 
за огнотасни апарати и автоматски инсталации — 
Загреб се проширува и со следната дејност: 

— продажба, на мало, на делови за огногас,чи 
апарати, а согласно со одлуката на работничкиот 
совет од 3. IV. 1972 година ,и решението на Одде-
лението за инспекции на Собранието на град Скоп-
је, Уп. бр. 12-1261 од 17. IV. 1972 година. 

Од, Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 631 од 29. VI. 1972 година. (1042) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 530, страна 523, книга III е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Прет-
пријатието за автотранспорт ,и шпедиција „АТ1Л" 
— Неготино, согласно со одлуката на работничкиот 
совет, бр. 319 од 8. I. 1972 година и записникот на 
Одделението за надзор и контрола на Собранието 
на општината Кавадарци, бр. 09-567/1 од 6. VI. 1972 
година, се проширува со следната дејност: 

— промет со граѓа, градежен материјал и зем-
јоделски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 629 од 6. VII. 1972 година. (1062) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 104, страна 361, книга II е запишано след-
ното: Предметот на работењето на Продавницата 
бр. 4 на Конфекцијата „Биљана" — Куманово, со 
седиште во Куманово, плоштад ,.Нова Југославија" 
б б., согласно со одлуката на работничкиот совет, 
бр. 03-97/1 од 24. XII. 1971 година се прецизира 
како што следува: 

— продажба на текстилна конфекција, 
— на текстилна галантерија, и 
— на памучна трикотажа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 107 од 14. VII. 1972 година. (1109). 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 104, страна 363, книга II е запишано след-
ното: Предметот на работењето на Продавницата 
на Конфекцијата „Биљана" — Куманово,, со се-
диште во Куманово, плоштад „Маршал Тито" бр. 
79, согласно со одлуката на работничкиот совет, 
бр. 03-97/1 од 24. XII. 1971 година се прецизира 
како што следува: 

— продажба на текстилна конфекција., 
— на текстилна галантерија, и 
— на памучна трикотажа, 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 107 од 14. VII. 1972 година. (1110) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 104, страна 361, книга И е запишано след-
ното: Предметот на работењето на Продавницата 
на Конфекцијата „Биљана" — Куманово, со седи-
ште во Куманово, плоштад „Нова Југославија" бр. 
11, согласно со одлуката на работничкиот совет, бр. 
03-97/1 од 24. XII. 1971 година се прецизира како 
што следува: 

— продажба на текстилна конфекција, 
— на текстилна галантерија, и 
— на памучна трикотажа. 
Од Ок,ружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 107 од 14. VII. 1972 година. (1111) 

Свидетелство за завршено основно училиште 
на Ристовски Гогов Наум од с. Д. Лешница, Тетов-
ско, сега од Батајница, издадено од Основното учи-
лиште во с. Желино, Тетовско, во учебната 1933/34 
година, се огласува за неважно. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 506/72. (70) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајан Јаневски, Скопје. (2855) 

Сви,детелство за VIII одделение, издадено од 
Осмолетката ,,В. Кидрич" — Скопје ,на име То.ме 
Николовски, Скопје. (2856) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Тасева. Скопје. (2857) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Осмолетката „29 ноември" — Скопје на име Ма-
кедонка Иванова, Скопје. (2858) 

Здра,вствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лидија Бадарова, Скопје. (2859) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марика Фазекаш, Скопје. (2860) 

Здравствена легитимација ,издадена од ЗСО — 
Скопје на име Алија Мустафа, Скопје. (2861) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Вангел Мамуровски, Скопје. (2862) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Винко Туниќ, Скопје. (2863) 

Работна книшка издадена од Пробиштип на 
име Јаворка Јаначковска, Скопје. (2864) 

Индекс бр. 845, издаден од Архитектонско-гра-
дежниот факултет — Скопје на име Чедомир Сто-
шиќ, Скопје. (2865) 

Воена книшка издадена од Вуковар на име 
Тоде Ланчевски, Скопје. (2866) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Несторовска, Скопје. (2867) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Груица Митровиќ, Скопје. (2868) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Стојан Мирковиќ, Скопје. (2869) 

Уверение за квалификуван работник-армирач, 
издадено од Градежно-машинскиот центар — Скоп-
је на име Стојан Мирковиќ, Скопје. (2870) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милка Димовска, Скопје. (2871) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Митре Пековски, Скопје. (2372) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Тодор Јовановски, Скопје. (2873) 

Работна книшка издадена од Титов Велес на 
име Ѓорги Ќуштеровски, с. Папрадиште, Титов 
Велес. (2874) 

Диплома за завршен испит, издадена од УЗУС 
„Д. Влахов" — Скопје на име Милан Козаров, 
Скопје. (2875) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ј а р о с л а в Петровски, Скопје. (2876) 

Ученичка книшка за V одделение, издадена од 
Осмолетката „26 јули" — Скопје на име Ашмет 
Ајвазов, Скопје. (2877) 

Диплома за квалификуван работник-трговец, 
издадена од Периодичното трговско училиште во 
Куманово на име Бранислав Арсовски, ул. „Д. Вла-
хов" — бр. 35, Куманово. (2878) 

Д,иплома за завршен испит, издадена од Еко-
номскиот техникум — Скопје на име Стеван Мир-
чески, Скопје. (2879) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милева Милев, Скопје. (2880) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Атанас Кајчевски. Скопје. (2881) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Солунка Арсовска, Скопје. (2882) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кичево на име Војислав Симјановски, с. Девич, 
Македонски Брод. (2883) 

Здра,вствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јусуф Сентов, Скопје. (2884) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -— 
Скопје на име Ива,нка Астарџиева, Скопје. (2885) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Прилеп на име Менка Мицевска, 
Скопје. (2886) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Цветан Димов" — Скопје ,на име Добрила 
Мој сова, Скопје. (2887) 

Свидетелство издадено од АСУЦ — Скопје на 
име Ставре Баждаров, Скопје, (2888) 

Оружен лист бр. 5767, издаден од ОВР — Скоп-
је на име Исни Реџа, Скопје. (2889) 

Работна книшка издадена од Владички Хан на 
име Абдула Камбовиќ, Скопје. (2890) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драгица Костова, Скопје. (2899) 

Индекс бр. 4409, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Биљана Миткова, Скопје. 

(2892) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Ко-

це Блажески, Скопје. (2893) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Делчево на име Јордана Јакимовска, ул. „М. Тито'4 

бр. 35. Берово. (2894) 
Здравствени легитимации издадени од Скопје 

на име Уранија, Динка и Петре Лебамови, Скопје. 
Св,идетелство за за,вршен испит, издадено од 

Стопан,ското училиште „Перо Наков" — Куманово 
на име Љубе Деневски, Скопје. (2896) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 
Гимназијата „Орце Николов" — Скопје на име Ол-
га Живковиќ, Скопје. (2897) 
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Свидетелства за I, II и III година, издадени од 
УЗУС „Димитар Влахов" — Скопје на име Б а ф -
тијар Демировски, Скопје (2898) 

Свидетелство за IV клас и диплома за завршен 
испит, издадени од Градежен училишен центар 
„Здравко Цветковски" — Скопје на име Петре Ар-
сов, Скопје. (2899) 

Индекс бр. 81/66, издаден од ВЕШ — Прилеп 
на име Круме Костовски, Скопје. (2900) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Брижита Трајанова, Скопје. (2901) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Ристо Пројчев, Скопје. (2902) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-
јата „Цветан Димов" — Скопје на име Никола 
Мазнев, Скопје. (2903) 

Свидетелство за II кла,с, издадено од Гимна-
зијата „Кочо Рацин" — Ѓорче Петров на име Ни-
кола Мазнев, Скопје. (2904) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Фарие Исмаил ова. Скопје. (2905) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Шукри Авдовиќ, Скопје. (2906) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Џемо Исмаилов, Скопје. (2907) 

Индекс бр. 6429, издаден од, Природно-матема-
тичкиот факултет — Скопје на име Слободан До-
девски, Скопје. (2908 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љиљана Иванова, Скопје. (2909) 

Ученичка книшка за IV одделение, издадена 
од Осмолетката ,,Кочо Рацин" — Скопје на име 
Виолета Јаковчевска, Скопје. (2910) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бошко Ивановски, Скопје. (2911) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Заковски, Скопје. (2912) 

Уверение бр. 3269/1 за обавување на занает-
чиска дејност — стаклорезачка, издадена од Со-
бранието на општината Куманово на име Мирослав 
Мацевски, ул. „С. Марковиќ" бр. 33, Куманово. 

(2913) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Нусрет Усеини, Скопје. (2914) 
Свидетелство за завршено Средно шумарско 

училиште во Кавадарци на име Владимир Крап-
чев, Скопје. (2915) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Љупчо Спасовски, Скопје. (2916) 

Слежбена легитимација рег. бр. 1799, сер. бр. 
003799, издадена од РСВР — Скопје на име Пецо 
Таневски, Скопје. (2917) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Меџит Абдуловски, Скопје. (2920) 

Воена книша издадена од Карловац на име 
Томислав Марковски, Скопје. (2921) 

Диплома за завршен испит, издадена од Еко-
номски техникум „Борис Кидрич" — Скопје на 
име Костадинка Вранга л ова, Скопје. (2922) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Сурија Имами, Скопје. (2923) 

Свидетелство за VI одделение, издадено од Ос-
молетката „Емин Дураку" — с. Буковиќ на име 
Хасан Али, Скопје. (2924) 

Диплома за завршен испит, издадена од Гим-
назијата „Мирче Ацев" — Прилеп на име Доши 
Тонески, Скопје. (2925) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајан Славковски, Скопје. (2926) 

Диплома за завршена III година, издадена од 
Стопанското училиште „Димитар Влахов" — Скоп-
је ,на име Мирко Дамјановски, с. Романовце Ку-
маново. (2927) 

Работна книшка издадена од Собранието на 
општина Делчево на име Станомир П. Пејчини-
ски, с. Град, Делчево. (2930) 

Возна карта за слепи лица бр. 3074 на име Ни-
кола Пановски, ул. „И. Милутиновиќ" бр. 68, влез 
2/28, Битола. (2931) 

Диплома за матурски испит, издадена од Учи-
лиштето „Р. Р. Ричко" — Прилеп на име Здраве 
Мизгоски, ул. „891" бр. 4, Бутел И, Скопје. (2932) 

Свидетелство на име Славица Ацевска, ул. ,,И. 
Наумовски" бр. 1, Титов Велес. (2933) 

Свидетелство за I клас гимназија ,на име Мил-
ка Стојанова, ул. „Петре Алчев" бр. 6, Титов Ве-
лес. (2934) 

Свидетелство бр. 119/34 за VIII одделение, из-
дадено од ЦОУ „М. Ацев" — с. Локвица на име 
Стојан Стојчески, с. Крапа, М. Брод. (2936) 

Свидетелство за VIII одделение на име Миле 
Темелков, ул. „Крсте Мисирков" бр. 20, Титов Бе-
лее. (2937) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јован-
че Панов, ул. „Славјанска" бр. 2, Титов Велес. 

(2938) 
Свидетелство од VIII од,деление на име Панче 

Ивановски, ул. „Глигор Прличев" бр. 12, Титов 
Велес. " (2939) 

Свидетелство за II клас гимназија на име Мир-
че Милчевски, Гостивар. (2940) 

Возачка дозвола бр. 1434 на име Јосиф Нико-
ловски, Гостивар. (2941) 

Ученичка книшка на име Веселинка Геловска, 
Гостивар. (2942) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Вечерното училиште во Прилеп на име Ордан Бо-
ризоски, ул. „Д. Димески" бр. 15, Прилеп. (2944) 

Свидетелство за IV клас, издадено од Гимна-
зијата ,,Мирче Ацев" — П,рилеп на име Благоја 
Ристески, ул. „Крушевска" бр. 23, Прилеп. (2945) 

Свидетелство бр. 293/11, издадено од Индустри-
ското училиште „Р. Р. Ричко" — Прилеп на име 
Стеван Иваноски, ул. „Будимаш" бр. 3/3, Прилеп. 

(2946) 
Свидетелство за IV одделение на име Никола 

Сарафим Стојанов, с. Истибања, Виница. (2947) 
Уверение (издадено од Работничкиот универзи-

тет — Гостивар на име Момчило Басора, Тетово. 
Свидетелство на име Нури Камили, с. Добр;1-

дол, Гостивар. (2949) 
Свидетелство од I година, издадено од ЕМУЦ 

„Злате Манаковски" — Гостивар на име Џемалудин 
Тахири, с. Пирок, Гостивар. (2950) 

Здравствена легитимација бр. 113363 на име 
Добре Брешкоски, с. Ерековци, Прилеп. (2951) 

Индекс издаден од ВИШ — Скопје на име Вој-
чо Ни,колоски, ул. „Сотка ѓорѓиоски" бр. 41, При-
леп. (2952) 

Свидетелство од VIII одделение на име Вера 
Кароска, ул. „М. Козар" бр. 100, Прилеп. (2953) 

Здравствена легитимација на име Селајди,н Са-
бриоски, ул. „Даб. Завој" бр. 23а, Прилеп. (2954) 

Здравствена легитимација на име Северџан Са-
бриоски, ул. „Даб. Завој" бр. 23, Прилеп. (2955) 

З,дравствена легитимација на име Перо Асано-
ски, ул. „Тризла" бр. 199/3, Прилеп. (2956) 

Здравствена легитимација на име Славко Оџа-
клиоски, ул. „А. Славејко" бр. 50, Прилеп. (2957) 

Свидетелство од VIII одделение ,на име Илија 
Камчев, ул. „Т. Панов" бр. 17, Титов Велес. (295Ц) 

Возачка дозвола бр. 2710 на име Шохин Ха-
сани, е. Добридол, Гостивар. (2959) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Васил Раштанковски, с. Дол. Чар-
лија, Битола. (2960) 

Свидетелство бр. 49, издадено од Средна уп-
равна школа „Б. К,идрич" — Скопје на име Божи-
дар Бошкоски, ул. „Адем Адемоски" бр. 26а, При-
леп. (2961) 

Свидетелство издадено од Трговското учили-
ште — Прилеп на име Вера Рујаноска, ул. „М. Ко-
зар" бр. 62, Прилеп. (2962) 

Свидетелство од VIII одделение на име Трајан 
Стојаноски, ул. „М. Ацев" бр. 199, Прилеп. (2963) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Пецо Даскалот" — с. Дол-
нени на име Ладо Талески, с. Долнени, Прилеп. 

Свидетелство за V одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Јанкула Јанакиевски", с. Тео-
во, на име Стојко Б. Таневски, с. Оморани, Титов 
Велес. (2965) 
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Диплома на ,име Благоја Сливоски, ул. „Марк-
о в а " бр. 208, П,рилеп. (2966) 

Здравствена легитимација на име Јордан ѓор-
ѓиоски, ул. „Ил. Присаѓанка" бр. 58, Прилеп. (2967) 

Свидетелство од VIII одделение на име Виоле-
та Николоска, ул. „П. Тошев" бр. 44. Прилеп. (2963) 

Работна книшка на име Џемаил Р. Бајрамов, 
ул. „11 ноември" бр. 60, Куманово. (2969) 

Свидетелство за завршено индустриско учили-
ште на име Ангеле Николовски, Гостивар. (2970) 

Свидетелство за завршено VIП одделение во 
учебната 1971/72 година, издадено од Осмолетката 
„Дедо Иљо Малешевски" — Берово на име Свет-
лана Јованова Трошанска, с. Смојмирово, Берово. 

(2971) 
Свидетелство на име Методија Н. Китановски, 

с. Драмче, Делчево. (2972) 
Диплома издадена од Индустриското училиште 

„Злате Малакоски" — Гостивар на име Гафур Ра-
мадани, с. Беловиште, Гостивар. (2973) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Трајче В. Трајчевски, Градежно 
претпријатие „Гра,нит" — Битола. (2976) 

Работна книшка на име Загорка Микич, ул. 
„Никола Спасиќ" бр. 9, Куманово. (2977) 

КОНКУРСИ 
Деловниот одбор на Заводот за рехабилитација 

на деца и младинци — Скопје распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
1. Секретар 
Кандидатот, покрај општите законски услови, 

треба да има завршено правен факултет и 3 го-
дини работно искуство, а доколку е во работен од-
нос и согласност од работната организација. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личниот доход на работниците во За-
водот. 

Молбите, со кратки податоци за движењето во 
службата и со потребните документи за исполну-
вање на конкуроните услови, да се доставуваат на 
адреса: Завод за рехабилитација на деца и мла-
динци — Скопје, Пошт. фах 523. 

Конкурсот трае 15 дена по неговото објавување. 
(887) 

Врз основа на член 46 и 48 од Статутот на 
Занаетчиското услужно претпријатие „Универзал" 
— Радовиш, конкурсната комисија за распишување 
конкурс за преименување (реизбор) на директор 
на работната организација, распишува 

К О Н К У Р С 

за преименување (реизбор) на директор 
на работната организација 

У с л о в и : Кандидатот, покрај општите услови 
предвидени со Законот за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд и Основниот за-
кон за работни односи, треба да ги исполнува и 
следните услови: 

Да е Бисококвалификуван ТВ механичар со 
најмалку 3 години работен стаж на раководни ра-
ботни места и да има познавање на сите електро-
уреди. 

Поднесоците таксирани со д,ва динари адми-
нистративни марки канди,датите да ги доставуваат 
до Конкурсната комисија при Занаетчиското ус-
лужно претпријатие „Универзал" во Радовиш со 
потребната документација предвидена со Основниот 
закон за работните односи. 

Некомплетираните документи комисијата нема 
да ги зема предвид при разгледувањето. 

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот 
на објавувањето. По истекот на тој рок молбите 
нема да се земаат предвид. (884) 

Републичкиот центар за унапредување на зем-
јоделството — Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место: 

соработник за промет со репроматеријали 
во земјоделството 

У с л о в и : Покрај општите услови предвидени 
во ОЗРО кандидатот треба да има завршен земјо-
делско-шумарски факулет и најмалку пет години 
работно искуство во прометни организации од об-
ласта на земјоделството. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат до Центарот во рок од 15 дена по објаву-
вањето на конкурсот. (883) 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

255. Одлука за условите и мерилата за уреду-
вање на цените од надлежноста на оп-
штините — — — — — — — — — 729 

256. Одлука за давање согласност за зголему-
вање на цените во меѓумесниот автобуски 
линиски сообраќај — — — — — — 729 

257. Одлука за давање согласност на тарифите 
за превоз на патници во внатрешниот же-
лезнички сообраќај — — — — — — 729 

258. Решение за утврдување престанок на 
функцијата претседател и членови и име-
нување претседател и членови на Репуб-
личката комисија за водостопанство — — 729 

259. Решение за именување управник на На-
родната и универзитетска библиотека „Кли-
мент Охридски" — Скопје — — — — 730 

260. Решение за именување директор на Репуб-
личкиот завод за заштита на споме,ниците 
на културата - — — — — — — — 730 

261. Решение за именување помошник на ди-
ректорот на Републичкиот завод за цени 730 

262. Упатство за дополнување на Упатството 
за начинот на уплатувањето н,а задолжи-
телниот заем за стабилизација на стопан-
ството — — — — — — — — — — 730 

263. Наредба за изменување и дополнување на 
Наредбата за начинот на евидентирањето 
на сметките односно потврдите и за на-
платата на стасаниот данок, како и за 
начинот на исплатата — — — — — 731 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

93. Одлука за утврдување на основицата за 
пресметување на придонесот за здравстве-
ното осигурување на одделни категории 
работници — — — — — — — — — 731 

94. Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување што се плаќаат во постојани 
месечни износи за одделни категории оси-
гуреници за 1973 година — — — — — 732 
Исправка на Статутот на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците 
- Тетово - - - - - - - - - 733 

Општи акти на самоуправните организации 
95. Одлука за измена и дополнување на Од-

луката за намените и условите за давање 
реесконтни односно документарни кредити 
на деловн,ите банки до износот определен 
за Социјалистичка Република Македонија 733 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-601-128 кај 
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