
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕАОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. Број 21 

Среда, 12 јуни 1968 
С к о п ј е 

Год. XXIV 

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

174. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИРОВ-

НИТЕ СОВЕТИ 

Ое прогласува Законот за мировните совети, што 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија го донесе на седницата на Организационо-по-
литичкиот собор, одржана на 9 мај 1968 година и 
на седницата на Републичкиот собор, одржана на 
30 мај 1968 година. 

У. бр. 33 
31 мај 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Васи лев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА МИРОВНИТЕ СОВЕТИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува основањето, делокру-

гот и начинот на работењето на мировните совети. 

Член 2 
Мировните совети се општествени органи кои 

посредуваат меѓу граѓаните заради спогодбено от-
странување на споровите во нивните меѓусебни од-
носи, и на тој начин придонесуваат за развивање 
на добри односи меѓу нив. 

Мировните совети посредуваат во сите спорни 
односи на граѓаните односно во споровите меѓу од-
делни членови на работната заедница, освен во слу-
чаите кога се во прашање барања со кои тие не мо-
жат слободно да располагаат според важечките про-
писи. 

Член 3 
Функцијата на член на мировниот совет е по-

чесна. 
Член 4 

Постапката пред мировните совети е бесплатна. 
Во (Постапката пред мировните совети не се 

плаќа такса. 
Член 5 

Мировни совети можат да се основаат во мес-
ните заедници и во работните и други организации 
(работна организација). 

Мировни совети можат да се основаат и за од-
делни населени места односно населби или за една 
или повеќе станбени згради. 

Во работните организации мировни совети мо-
жат да се основаат и за одделни делови (работни 
единици) на работната организација. 

Член 6 
Мировен совет основаат и неговите членови ги из-

бираат и отповикуваат граѓаните на собир на изби-
рачи односно на друг собир на граѓани, а во ра-
ботните организации — собирот на работните луѓе. 

Член 7 
Член на мировен совет може да биде секој 

полнолетен граѓанин. 

Член 8 
Мировниот совет се состои од најмалку тројца 

членови и нивни заменици. 
Мировниот совет од редот на своите членови 

избира претседател. 

Член 9 
Членовите на мировниот совет се избираат за 

време од дре години и можат повторно да бедат из-
брани на таа должност. 

Мандатот на член на мировниот совет преста-
нува: со истекот на времето за кое е избран; со 
отповикување од собирот што го избрал; по негово 
барање. 

Член 10 
Мировните совети посредуваат во сите спорни 

односи на граѓаните односно во споровите меѓу од-
делни членови на работната заедница (меѓусебни 
побарувања, сопственички односи, полски штети, 
службености, уредување на м^ѓи, смеќавање на вла-
дение, спорови што произлегуваат од станбено-соста-
нарските односи, во споровите што произлегуваат 
од прекршоците и од кривичните дела што се по-
кренуваат по приватна тужба или по предлог на 
оштетениот и други), без оглед на тоа дали по ТОЈ 
Сјпор се води постапка пред судот или пред органот 
на управата и во кој стадиум се наоѓа таа постапка. 

Член 11 
Мировниот совет посредува на подрачјето за кое 

е основан, односно во работната организација во 
која е основан. 

Член 12 
Мировниот совет посредува кога тоа ќе го по-

бара и само една од заинтересираните странки, а 
може да посредува и по сопствена иницијатива ако 
смета дека тоа би било корисно во конкретниот слу-
чај . 

Член 13 
Мировниот совет ќе ги повика странките и ќе 

ги извести за денот, времето и местото на мире-
њето, за предметот на мирењето и но чие барање 
се повикува странката. 

Доколку една од странките или обете странки 
не се одзоват, повикувањето ќе се повтори. 

Член 14 
Постапката пред мировниот совет е усна и ед-

ноставна. 
Учествувањето во постапката пред мировниот 

совет е доброволно. Во таа постапка спрема никого 
не може да се употребат никакви принудни сред-
ства ниту да се изречуваат казни поради неодзива-
ње на поканата или поради не давање на изјава. 

Член 15 
Мировниот совет, ако тоа го бараат или се со-

гласат странките, може веднаш да посредува. 
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Доколку нема услови веднаш да се одржи ми-
рењето, претседателот на мировниот совет ќе на-
стојува што е можно побрзо да го закаже. 

Доколку конкретниот случај бара итно посре-
дување, мировниот совет може да посредува и во 
неполн состав. 

Член 16 
Мировниот совет посредува само во присуство 

на обете заинтересирани странки или нивните за-
конски застапници. 

Ако странките не се во можност едновремено да 
се изјаснат за предметот на спорот пред мировниот 
совет, тие можат да го сторат тоа одделно. 

Пред мировниот совет можат да даваат објас-
ненија, освен заинтересираните странки и други ли-
ца ако тоа може да придонесе за решение на спор-
ниот однос. 

Член 17 
Посредувањето на мировниот совет, по правило, 

е јавно. 
Мирењето ќе се одржи без присуство на јав-

носта или само во присуство на одреден број све-
доци, ако тоа го бараат странките. Мировниот со-
вет може да ја исклучи јавноста и по свое наоѓање, 
ако присутните пречат ве работата и го одолговле-
чуваат спогодувањето, како и од други оправдани 
причини. 

Член 18 
Во посредувањето мировниот совет им дава со-

вет на странките за начинот на решение на нив-
ниот спорен однос. 

Доколку странките за предметот на спорот од-
делно се изјасниле, мировниот совет ќе ги повика 
обете странки или на секоја одделно ќе и даде 
совет како најдобро да го реши спорот. 

Член 19 
Ако заинтересираните страни пред мировниот 

совет се спогодат за начинот на решението на спор-
ниот однос, ќе се состави писмено за таа спогодба, 
ако странките тоа го бараат или по предлог од чле-
новите на мировниот совет. 

Оваа спогодба има значење на вонсудско по-
рамнување. 

Член 20 
Претседателот на мировниот совет се грижи за 

одржување на мирењето, раководи со мирењето, го 
спазува редот меѓу присутните и им дава збор на 
странките и на други лица. 

Член 21 
За посредувањето поред мировниот совет може 

да се води евиденција за каков спор се работи и 
како е окончан спорот. Овие податоци ги води во 
одделна книга еден од членовите на мировниот со-
вет или лице определено од страна на општинското 
собрание, месната заедница односно работната орга-
низација. 

Член 22 
Писменото за спогодбата го потпишуваат прет-

седателот на мировниот совет и странките. 

Член 23 
Мировниот совет го запознава собирот на изби-

рачите, собирот на граѓаните односно собирот на 
работните луѓе и собранието на општината со оп-
штествените појави и проблеми што ги согледува 
во својата работа. 

Член 24 
Општината или месната заедница односно ра-

ботната организација обезбедуваат услови за вр-
шење работата на мировните совети. 

Член 25 
Досега основаните мировни совети продолжу-

ваат да работат според одредбите на овој закон. 
Изборот на членовите на мировните совети на 

кои им престанал мандатот на денот на влегува-
њето во сила на овој закон, ќе се изврши според 
одредбите на овој закон. 

Член 26 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

175. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПРАВОСУДЕН ИСПИТ 

Се прогласува Законот за правосуден испит, што 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија го донесе на седницата на Организационо-по-
литичкиот собор, одржана на 9 мај 1968 година и 
на седницата на Републичкиот собор, одржана на 
30 мај 1968 година. 

У. бр. 32 
31 мај 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРАВОСУДЕН ИСПИТ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат условите за прием 

и начинот за вршењето на практиката во судовите 
на дипломираните правници, на кои во смисла на 
член 3 став 1 и 2 од Основниот закон за правосуд-
ниот испит (Основен закон) им е потребна практика 
во суд заради полагање на правосуден испит, како 
и начинот и условите на полагањето на правосуд-
ниот испит. 

Член 2 
Дипломираните правници, практиката ја обаву-

ваат во општински, окружен или окружен стопански 
суд. 

Член 3 
Работната заедница на судот со општиот акт 

ги определува условите и бројот на дипломираните 
правници што можат да се примат на практика во 
судот, начинот на прекинувањето и продолжување-
то на практиката, како и должностите на дипло-
мираните правници. 

Практиката на дипломираните правници во су-
дот може непрекинато да трае најмногу две годи-
ни, а ќе се врши според одредбите на судскиот 
деловник. 

Член 4 
Дипломираниот правник што сака да врши 

практика во суд, поднесува молба до претседате-
лот на судот со доказ за завршен факултет, а ако 
е во работен однос и доказ од органот односно орга-
низацијата дека му се одобрува практика во су-
дот. 

Претседателот на судот, во срок од 30 дена од 
денот на поднесувањето на молбата решава за 
Приемот на дипломираниот правник на практика 
во судот, го определува времето на траење на таа 
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практика и со распоредот на работата му овозмо-
жува да се запознае со сите работи во судот. 

Против решение±о со кое е одбиено барањето, 
дипломираниот правник има право на жалба до ре-
публичкиот секретар за правосудство, во срок од 15 
дена од денот на приемот на решението. 

Член 5 
При одлучувањето за примање на практика во 

судот, предност имаат дипломираните правници на 
кои им е потребно најкусо време за здобивање со 
практика за полагање на правосуден испит, како и 
дипломираните правници што порано завршиле пра-
вен факултет. 

Член 6 
Ако дипломираниот правник од неоправдани 

причини не стапил на практика во судот во срок од 
15 дена од денот кога требало да стапи на практика, 
ќе се смета дека се откажал од своето барање. 

Член 7 
Судот, на дипломираниот правник му издава 

уверение за времето поминато на практика во су-
дот. 

Ч л ен 8 
Правосудниот испит се полага пред испитна ко-

мисија (Комисија) што ја формира Републичкиот 
секретаријат за 'правосудство. 

Комисијата се состои од претседател и четири 
членови, на кои им се определуваат заменици. 

Претседателот и членовите на Комисијата и 
нивните заменици ги именува републичкиот секре-
тар за правосудство од редот на истакнатите прав-
ници за време од две години. 

Во решението за именување на членовите на 
Комисијата ќе се определи од кси предмети ќе 
испитуваат одделни членови на Комисијата. 

Член 9 
Програмата на испитната материја што се по-

лага по предметите од член 4 од Основниот закон 
ја составува Комисијата во согласност со републич-
киот секретар за правосудство. 

Програмата на испитната материја и испитните 
сесии се објавуваат во „Службен весник на СРМ". 

Член 10 
Административните работи на Комисијата како 

и должноста на записничар ги врши лицето што 
ќе го определи републичкиот секретар за право-
судство. 

Член 11 
Дипломираниот правник што сака да полага 

правосуден полит поднесува писмена приј ива до 
Републичкиот секретаријат за правосудство. 

Кандидатот е должен во пријавата да наведе 
во која испитна сесија сака да го полага испитот и 
дали порано го полагал испитот. Пријавата треба да 
биде поднесена најдоцна месец дена пред испит-
ната сесија кога сака да го полага испитот. 

Кон пријавата кандидатот поднесува доказ дека 
завршил правен факултет и дека поминал одредено 
време на практика предвидена во член 2 од Основ-
ниот закон. 

Член 12 
Претседателот на Комисијата писмено ќе го из-

вести кандидатот за времето и местото на полагање 
на испитот, најдоцна 15 дена пред времето опре-
делено за полагање на испитот. 

Член- 13 
Полагањето на правосудниот испит започнува 

со полагање писмениот дел од испитот. 
Писмените задачи ги определува Комисијата. 

Од кандидатот, ќе се бајра преку решавањето 
на посложен случај од практиката (составување 
поднесок или одлЈ^ка) да покаже дознавање од опре-
делена област од правото, како и способност1 за 
примена на прописите. 

Член 14 
При изработувањето на писмената задача кан-

дидатот може да се служи со законски текстови 
без коментар. 

Времето за изработување на писмената задача 
изнесува 7 часа непрекинато. 

Член 15 
По завршениот писмен дел на испитот, се пола-

га усниот дел. Усниот дел е јавен и се допаѓа пред 
сите членови на Комисијата. 

Член 16 
Успехот на кандидатот на испитот Комисијата 

го оценува врз основа на резултатот што го пока-
ж а л на писмениот и усниот дел на испитот со оцен-
ката „положил" или „не положил". 

За успехот на кандидатот комисијата одлучува 
со мнозинство гласови. 

Резултатот што кандидатот го постигнал на ис-
питот јавно го соопштува претседателот на Коми-
сијата. 

На кандидатот што го положил правосудниот 
испит, Републичкиот секретаријат за правосудство 
му издава уверение за положениот испит. Уверение-
го потпишува претседателот на Комисијата. 

Член 17 
Кандидатот што не го положил правосудниот 

испит може повторно да го полага по истекот на 
шест месеци. 

Кандидатот што не го положи испитот по втор 
пат може да полага неограничен број пати. Секој 
нареден испит може да се полага по истекот на 
една година. 

Член 18 
Кандидатот што според оценката на Комисијата 

на испитот покажал слаб успех од еден или два 
предмета, има право да полага поправен испит од 
тие предмети. 

Кандидатот што покажал слаб успех од предме-
тот ед кој се полага и писмен испит, поправен ис-
пит од тој предмет полага писмено и усео. 

Поправниот испит може да се полага во срок 
кој не може да биде покус од 2 месеца ниту подолг 
од шест месеци. Ако во овој срок кандидатот од не-
оправдани причини не се јави на полагање или не 
го положи поправниот испит, ќе се смета дека не 
го положил правосудниот испит. 

Член 19 
Кандидатот што не дојде во определениот ден 

да полага или пред почетокот на испитот изјави 
дека се откажува од полагањето, ќе се смета дека 
не го полагал испитот. 

Кандидатот шао се откаже во текот на полага-
њето на испитот, ќе се смета дека не го положил 
испитот. 

Ако во текот на писмениот испит кандидатот од 
оправдани причини не може да го продолжи ис-
питот, ќе се смета дека испитот не го полагал. 

Ако во текот на полагањето на усниот испит 
настапиле оправдани причини поради кои канди-
датот не може да го продолжи испитот, Комисијата 
може да одлучува да се прекине усниот дел на ис-
питот за определено време. 

Член 20 
За текот на испитот се води записник во кој се 

внесуваат следните податоци: името и презимето 
на кандидатот, составот на Комисијата, времето на 
полагањето на испитот, како и други поважни забе-
лешки од текот на испитот. 
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Кон записникот се приложуваат и писмените 
задачи на кандидатите. 

Записникот го потпишуваат претседателот и 
членовите на Комисијата и записничарот. 

Републичкиот секретаријат за правосудство во-
ди евиденција за полагањето на правосудниот ис-
пит. 

Член 21 
На претседателот и членовите на Комисијата и 

на записничарот им припаѓа надоместок за работата 
во Комисијата. 

Средствата за работа на комисијата се обезбе-
дуваат во пресметката на Републичкиот секретари-
јат за правосудство. 

Трошоците во врска со повторното полагање на 
правосудниот испит ги сноси кандидатот. 

Член 22 
Правосудниот испит по скратена програма (член 

10 од Основниот закон) се полага пред целата Ко-
мисија, на начин како и правосудниот испит. 

Ако кандидатот ^однесува пријава за полага-
ње на цравосуден испит по скратена програма (член 
10 од Основниот закон) покрај доказите од прет-
ходниот став, поднесува и доказ за положен стручен 
испит за звање управен службеник. 

Член 23 
Работната заедница на судот е должна во срок 

од т|ри месеци но влегувањето во сила на овој за-
кон да донесе општ акт предвиден со член 3 од 
овој закон. 

Член 24 
Се овластува републичкиот секретар за право-

судство да донесе поблиски прописи за начинот на 
вршењето на практиката на дипломираните прав-
ници во судовите и полагањето на правосудниот ис-
пит како и да ја определи висината на надоместо-
кот за работата на Комисијата. 

Член 25 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 

176. 
Врз основа на член 5 од Законот за Републич-

киот фонд за истражувачки работи во рударството 
(„Службен весник на СРМ" бр. 22/66 година), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Стопанскиот собор, одржана 
на 17 мај 1968 година и на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 30 ма ј 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИС-
КИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 
ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО 

ЗА 1968 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Финансискиот план на 
Републичкиот фонд за истражувачки работи во ру-
дарството за 1968 година, што го донесе Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за истражувачки ра-
боти во рударството на седницата одржана на 24 ја-
нуари 1968 година под број 01-43/1. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 55 Претседател 
31 мај 1968 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Мито Хаџи Василев, е. р. 

177. 
Врз основа на член 14 од Законот за стопан-

ските судови на Социјалистичка Република Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 42/65), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
на седницата на Републичкиот собор, одржана на 
30 ма ј 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
БРОЈОТ НА СУДИИТЕ И СУДИИТЕ-ПОРОТ-
НИЦИ ВО ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД И ВО 

ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУДОВИ 

I 
Во точка I ред трети, наместо бројката „100" 

ќе стои „140". 

I I 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 53 
31 мај 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р. 

178. 
Врз основа на член 14 од Законот за органи-

зација и финансирање на запослувањето („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 22/66), Собранието на СР 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 30 мај 1968 година и на седницата на 
Стопанскиот собор, одржана на 6 јуни 1968 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТОПАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ПРИ РЕПУБЛИЧКА-

ТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ 
НА 3 АПО С ЛУ В АЊЕТО 

I. 

Се дава согласност на Одлуката за определу-
вање стопата на средствата за заеднички работи 
при Републичката заедница за работите на зало-
жувањето, што ја донесе Републичката заедница 
за работите на запослувањето на седницата одр-
жана на 15 мај 1968 година под број 06307. 

И. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 58 
7 јуни 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Бадешев, е. р. 
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179. 
Врз основа на член 9 став 2 од Законот за Ре-

публичкиот фонд за води („Службен весник на 
СРМ", бр. 37/64), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Републич-
киот собор одржана на 30 мај 1968 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 6 ју-
ни 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ 

ЗА 1967 ГОДИНА 

I. 

Се дава одобрение на Завршната сметка на Ре-
публичкиот фонд за води за 1967 година, што ја 
донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за 
води на седницата одржана на 10 април 1968 го-
дина под бр. 23/1. 

II. 

Оваа одлука влегува во сила третиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 56 
7 јуни 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Васил ев, е. р. 

180. 
Врз основа на член 8 став 3 од Законот за Ре-

публичкиот фонд за води („Службен весник на 
СРМ", број 37/64), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Републич-
киот собор одржана на 30 мај 1968 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор одржана на 6 јуни 
1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ-
ОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ 

ЗА 1968 ГОДИНА 

I. 

Се дава согласност на Финансискиот план на 
Републичкиот фонд за води за 1968 година, што го 
донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за 
води на седницата одржана на 10 април 1968 го-
дина под бр. 23/1. 

И. 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 57 
7 јуни 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р. 

181. 
Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 19 
од Законот за судовите од општа надлежност 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/65), по предлог од 
Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 30 мај 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА ВО ОКРУЖНИОТ СУД 

ВО ШТИП 

I. За судија во Окружниот суд во Штип се из-
бира Драги Танчев, претседател на Општинскиот 
суд во Делчево. 

И. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 54 
31 мај 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р. 

182. 
Врз основа на член 135 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Стопанскиот собор, одржана на 17 мај 1968 
година и на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 30 мај 1968 година, по претресот на Ана-
лизата „Положбата и проблемите на дрвната ин-
дустрија во СР Македонија", донесува 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА НАТАМОШНИОТ РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ 

НА ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА 

Дрвната индустрија во СР Македонија е изгра-
дена по ослободувањето. Периодот од 1945 до 1958 
година се карактеризира со развој на примарната 
преработка на дрвно-индустриските производи, до-
дека изградбата на погоните за финални произво-
ди, главно, датира од 1959—1966 година. 

Позитивно е тоа што во последниве години про-
изводството покажува знатен пораст и се менува 
неговата структура во полза на финалните произ-
води, кое е резултат на инвестиционите вложувања 
за модернизација и реконструкција на постојните 
капацитети и изградба на нови. Во гранката се 
запослени 6.000 работници. Извозот на дрвно-ин-
дустриски производи од СРМ во 1967 година изне-
сува 11% од вкупниот приход на гранката, со тоа 
што учеството на финалните производи е остварено 
со 35,5%. Меѓутоа, отежнатите услови за пласман на 
домашниот и странскиот пазар, особено во земјите 
членки на одделни економски групации (ЗЕТ, 
ЕФТА и др.) се одразуваат и преку нашите високи 
железнички тарифи и заштитни бариери во тие 
земји. 

Шумскиот фонд на Републиката не обезбедува 
максимално користење на инсталираните капаци-
тети за примарна преработка на дрвото, кои се 
предимензионирани. Недоволната отвореност на 
шумските комплекси оневозможува поцелосно ко-
ристење на сечивиот етат, кој ја влошува полож-
бата за снабдување на погоните за примарна пре-
работка со суровини. 

Сегашниот асортиман, квалитет и цените на 
производите не се сообразени со пазарните дви-
жења. Несовремената организација на производ-
ството и пласманот, расцепканоста на работните 
организации, ниската продуктивност на трудот ја 
карактеризира и неповолната квалификациона 
структура на запослените. 



Стр. 326 — Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 12 јуни 1968 

Личните доходи на зашилените во оваа гранка 
се меѓу најниските во дрвната индустрија на СФРЈ 
и во индустријата на СР Македонија. 

Во 1967 година економската положба на дрвна-
та индустрија и во СФРЈ изразито се влоши. Вкуп-
на загуба од 7 милиони 308 илјади и. динари спо-
ред завршните сметки за 1967 година покажуваат 
5 шумско-индустриски комбинати во Македонија. 

Како резултат на ваквата положба, фондовите 
во оваа гранка се незнатни и не даваат можност 
за нејзина натамошна модернизација и реконструк-
ција со сопствени средства. 

Резултатите во деловно-техничката соработка, 
производната кооперација и интеграционите дви-
жења во дрвната индустрија во СР Македонија не 
задоволуваат. За одбележување е дека меѓу од-
делните дрвно-индустриски комбинати во Македо-
нија не постои деловно-техничка соработка. Отсу-
ствува и соодветна соработка со градежните прет-
пријатија, проектантските организации и трговска-
та мрежа. Во последно време постигната е извесна 
соработка меѓу овие претпријатија од СРМ за за-
едничко учество со градежната оператива во из-
градбата на станови во Скопје. 

Поврзаноста на дрвната индустрија и со научно-
истражувачки^ институции и специјализирани ор-
ганизации од оваа област е на сосем ниско ниво. 

Поаѓајќи од горните констатации, а со цел да 
се придонесе за натамошниот развој, и унапреду-
вање на дрвната индустрија Републичкиот и Сто-
панскиот собор 

П Р Е П О Р А Ч У В А А Т 
1. Надминувањето па сегашната неповолна по-

ложба на дрвната индустрија, е пред се, задача на 
стопанските организации од оваа индустриска гран-
ка и нивните асоцијации. 

Решавањето на актуелните проблеми треба да 
биде постојана активност на стопанските организа-
ици кон детховно-техничката соработка и интегра-
ција за современо и интензивно стопанисување и 
преземање на конкретни мерки за натамошен раз-
вој и унапредување на дрвната индустрија во СРМ. 

2. За подобрување и проширување на суровин-
ската база, неопходно е стопанските организации 
преку подолгорочни програми да ја зајакнат ак-
тивноста во обновата и реконструкцијата на по-
стојниот шумски фонд и подигањето на нови шуми 
по пат на плантажирање со топли и иглолисни ви-
дови дрвја. 

Рационалното користење на постојниот шумски 
• фонд и смалувањето на трошоците на производ-
ството, ќе може да се обезбеди со воведување на 
механизација и нови методи на работа и техноло-
гија и отворање на шумските комплекси со изградба 
на шумски комуникации. 

3. За да се обезбеди рационално користење на 
суровините, да се зголеми финалната преработка 
на дрвно-индустриските производи, да се осо!, зе-
мени организацијата на производството и пласма-
нот и да се подобри економско-финансиската по 
ложба на дрвната индустрија, работните организа-
ции од дрвната индустрија и шумарството и нив-
ните асоцијации, треба да преземат низа мерки за 
остварување на цврста и долгорочна деловно-тех-
иичка соработка и кооперација и интеграција со 
цел да се изврши поделба на производниот асор-
тиман односно специјализација во примарната пре-
работка и финализацијата и да се обезбеди големо 
сериско и современо производство, коњуктурно на 
пазарот. Исто така потребно е стопанските органи-
зации перманентно да ги следат современите до-
стигања во техничко-технолошките процеси и да 
преземат постојани мерки за модернизација и ре-
конструкција на постојните погони како и нивна 
оптимализација и окрупнување. 

4. Потребно е стопанските организации да ги 
испитаат можностите за формирање на заеднички 
служби за развој и проектирање, опремени со ви-
соко квалитетни стручни кадри (архитекти, ликов-
ни уметници, градежници и ел.). Овие служби по-

себно треба да работат на прилагодување на асор-
тиманот и квалитетот на производите според вку-
сот на потрошувачите и потребите на пазарот, да 
лансираат новитети и оригинални решенија, да го 
усогласуваат естетскиот облик на производите со 
функционалноста и цените. Во рамките на реша-
вањето на оваа проблематика посебно место треба 
да заземе прашањето за формирање и обединување 
на комерцијалните служби и продажната мрежа 
како и деловна соработка на дрвната индустрија 
со мешовитите или специјализираните трговски 
организации, кои се занимаваат со промет на дрвно-
индустриски производи, заради заедничко ангажи-
рање и истапување на пласманот на производите. 

5. Процесот на долгорочно деловно поврзување 
меѓу дрвната индустрија, градежните претпријати-
ја и проектантските организации треба да се за-
цврстува и проширува во правец на поголемо уче-
ство на дрвната индустрија во обновата и изград-
бата на Скопје со вградување на квалитетна, функ-
ционална и современа градежна столарија и кујн-
ски мебел. 

6. Проблемот на стручните кадри и подобрува-
њето на квалификационата структура во дрвната 
индустрија е еден од предусловите за модернизи-
рање на производството во стопанските организа-
ции. Со оглед на фактот, што при Земјоделско-
шумарскиот факултет не постои посебен смер за 
оспособување на стручни кадри за дрвно-индустри-
ското производство, потребно е факултетот да вло-
жи поголеми напори во подготвувањето на такви 
кадри, кои успешно ќе се вклучат во процесот на 
производството во дрвната индустрија, особено во 
погоните за финална преработка. Нужни се по-
систематски напори на работните организации и 
нивните асоцијации за потесно поврзување со на-
учно-истражувачките и другите специјализирани 
институции од оваа област. 

7. Поради ниската акумулативност на стопан-
ските организации на дрвната индустрија, соочени 
со проблемите на обновата и реконструкцијата на 
шумскиот фонд, со зафати за создавање на план-
тажи од високостеблени шуми како и модерниза-
ција на производството потребни се натамошни на-
пори за создавање на средства со евентуално по-
поволни услови на кредитирање за реализација на 
овие цели. Потребно е стопанските организации, 
банките и заинтересираните републички фактори 
да пристапат кон утврдување на долгорочна поли-
тика и донесување на долгорочна програма за раз-
вој на оваа стопанска гранка. 

8. Со цел да се забрзаат интеграционите про-
цеси, потребно е банките во кредитирањето да им 
даваат приоритет на оние стопански организации 
кои остваруваат деловно-техничка соработка и про-
изводна кооперација. 

Потребно е да се обезбеди подинамичен пораст 
на потрошувачките кредити со цел да се забрза 
пласманот на дрвно-индустриските производи за 
широка потрошувачка со тоа што самите работни 
организации треба да вложуваат максимум напори 
во ангажирањето и на сопствени средства. 

9. За да се зголеми извозот на дрвно-индустрис-
ските производи потребно е републичките органи 
да настојуваат при составувањето на стоковните 
листи да внесат поголеми количества на дрвно-
индустриски производи за извоз, особено во кли-
р и н ш к о г подрачје, а посебно и во земјите на СЕВ. 

Исто така републичките органи треба да на-
стојуваат да изнајдат попогоден инструментариум 
за стимулирање на извозот на конвертабитшите 
подрачја (Даночни олеснувања, поголема извозна 
премија на финалните производи за покривање на 
царинските и други заштитни бариери); 

— да ја преиспитаат можноста за зголемување 
на ретенционата квота со цел да се овозможи по-
успешна модернизација и реконструкција на оваа 
гранка, потесно деловно поврзување со странските 
партнери, ангажирање на странскиот капитал, како 
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и да ја разгледаат можноста за донесување на де-
гресивни тарифи со оглед на географската положба 
на СР Македонија. 

10. Извршниот совет, Републичкиот секретари-
јат за индустрија и трговија, Стопанската комора 
на Македонија и надлежните собраниски одбори 
да го следат спроведувањето на оваа препорака и 
за тоа повремено да му поднесуваат извештаи на 
Републичкиот и Стопанскиот собор на Собранието 
на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 59 Претседател 
30 мај 1968 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Мито Хаџи Васи лев, е. р. 

183. 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија, на заедничката седница на Републички-
от и Просветно-културниот собор, одржана на 30 
мај 1968 година, по претресот на материјалот — Ре-
ализацијата на основното задолжително образова-
ние во учебната 1965/1966 и 1966/1967 година, со по-
себен осврт на проблемите сврзани со повторува-
њето и осипување^ на учениците во основните учи-
лишта во СРМ, врз основа на член 158 од Делов-
никот на Собранието на СРМ ги донесе следните 

З А К Л У Ч О Ц И 
Во остварувањето на основното задолжително 

образование се постигнати определени резултати, 
но и покрај тоа на планот на опфаќањето, повто-
рувањето и осипувањето на учениците во основ-
ните училишта постојат бројни проблеми, кон чие 
решавање треба да бидат насочени напорите не са-
мо на образовните установи, туку и на сите дру-
ги општествено-политички фактори во комуните и 
Републиката. Ова, пред се, поради тоа што оства-
рувањето на основното задолжително образование 
е уставна обврска на целата заедница. 

Републичкиот и Просветно-културниот собор 
констатираат дека: 

— сегашната положба во опфаќањето, повто-
рувањето и осипување™ на учениците во основ-
ните училишта, особено во подрачјата со неразви-
ена училишна мрежа, недоволен училишен прос-
тор, слаба и недоволна материјална база, недоволен 
и несоодветен наставнички кадар и лошите кому-
никации — го доведува во прашање остварување-
то на зацртаната политика за опфаќање на гене-
рациите во основните училишта, предвидено со 
среднорочниот план за развиток на Републиката до 
1970 година; 

— за ваквата положба во остварувањето на ос-
новното задолжително образование не биле во до-
волна мера ангажирани сите општествено-политич-
ки фактори во комуната и дека проблемите на оп-
фаќањето, повторувањето и осипувањето на уче-
ниците в;о основните училишта не биле перманент-
на преокупација на сите заинтересирани фактори 
во комуната односно дека постоела извесна актив-
ност само при уписот на учениците; 

— по прашањето за остварувањето на задол-
жителното основно образование, особено во поди-
гањето квалитетот на наставно-воспитната работа 
и подобрувањето квалификационата структура на 
наставничкиот кадар, не било во доволна мера ан-
гажирано училиштето, како основен фактор во ре-
шавањето на овие проблеми. 

За ваквата положба во основните училишта 
придонела и недоволно квалификуваната просвет-
но-педагошка служба, односно нејзиното непосто-
ење на определени региони; 

— дека проблемот на остварувањето на задол-
жителното основно образование се јавува уште во 
поостра форма во регионите настанети со припад-
ници на народностите, каде што поради општата 
и културна заостанатост, верските и другите пред-
расуди, родителите не ги испраќаат децата на учи-
лиште, кое особено се однесува на женските деца; 

— дека за осипувањето на учениците во основ-
ните училишта, покрај другите фактори, влијаела 
и неадекватната примена на казнените одредби 
спрема оние родители што не ги испраќаат децата 
на училиште. 

Тргнувајќи од сегашната положба во оствару-
вањето на задолжителното основно образование и 
имајќи ја предвид зацртаната политика во средно-
рочниот план за развиток на Републиката до 1970 
година, Републичкиот и Просветно-културниот со-
бор сметаат дека е потребно да се вложат посебни 
напори од страна на сите заинтересирани фактори 
во решавањето на овие проблеми. 

Републичкиот и Просветно-културниот собор 
посебно укажуваат на следното: 

1. За да се постигне поголемо опфаќање на де-
цата и за да се спречи големото осипување во те-
кот на школувањето, училиштето, заедниците на 
образованието, просветно-педагошките служби, оп-
штинските собранија и нивните служби и другите 
општествено-политички фактори во комуната, со 
организирано учество на пратениците од Републич-
киот и Просветно-културниот собор најтемелно да 
ја испитаат реализацијата на основното образова-
ние, особено во општините каде што во тој поглед 
реализацијата видно заостанува. 

2. За таа цел потребно е да се изготват про-
грами за развој на основното образование во се-
која општина во кои би требало да бидат согле-
дани и следните прашања: 

— состојбата и влијанието на училишната мре-
жа во реоните каде што од педагошка гледна точ-
ка таа е неправилно и нерационално поставена и 
не дава гаранција на целосно опфаќање на децата. 
Во таа смисла посебно внимание треба да му биде 
посветено на смалувањето и психофизичките на-
пори ка ј децата и на решавање прашањето за пре-
воз на децата од оддалечените населби или нивно-
то сместување во ученички домови при централ-
ните основни училишта; 

— во програмите посебно внимание треба да 
му биде посветено на обезбедувањето основна мате-
ријална база на основното образование. Во таа сми-
сла треба да се решава проблемот на просторот, 
опремата, наставните средства, ученичките домо-
ви и друго. За решавањето на овие проблеми по-
требно е да се испитаат можностите за покрену-
вање на широки сенародни акции за изградба на 
училишен простор и ученички домови и нивно оп-
ремување, како што веќе е направено во некои 
други републики. На тој начин би се ликвидира-
ле до најголема мера смените во училиштата и би 
се обезбедиле услови за продолжен престој на де-
цата во училиштата; 

— при по долгорочното програмирање развојот 
на основното образование, решавањето на пробле-
мот на наставничкиот кадар е едно од на ј суштес-
твените прашања во совладувањето проблемите на 
опфаќањето, повторувањето и ©силувањето на уче-
ниците. Паралелно со обезбедување на квалифи-
куван наставнички кадар за сите основни училиш-
та, потребно е да се изградува систем за негово по-
стојано стручно усовршување и изнаоѓање соодвет-
ни мерила и критериуми за наградување, што би 
обезбедило негово целосно ангажирање во воспит-
но-образовната работа. 

3. Потребно е да се зголеми општествената од-
говорност на училиштата, на нивните самоуправни 
органи за неуспехот во реализацијата на основно-
то образование. Во идниот период посебно внима-
ние треба да му биде посветено на подобрувањето 
квалитетот на наставата, бидејќи реализацијата на 
основното образование и ликвидирањето на повто-
рувањето и осипувањето е во најтесна врска со 
квалитативното подобрување на наставно-воспит-
ниот процес. 

4. Создавање на квалификувана просветно-
педагошка служба, која, покрај укажувањето 
стручна помош на наставниците, ќе биде во состој-
ба да го обезбеди потребниот општествен надзор 
над работата на образовните институции. Во идниот 
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период е потребно да се создадат јаки и добро оп-
ремени заводи за просветно-педагошка служба во 
чиј состав треба да бидат вклучени на јквалифи-
куваните и стручно најспособните наставнички ка-
дри. Во таа смисла нужно е да се размислува за 
создавање посовремена и ^ ф у н к ц и о н а л н а органи-
зација на просветно-педагошката служба во Репуб-
ликата, по пат на создавање такви центри кои ќе 
опфатат пошироки подрачја од подрачјата на една 
општина. Размислувањето треба да се движи око-
лу создавањето на окрупнети заводи за просветно-
псдагошка служба. 

5. За остварувањето на основното образование 
и подигањето квалитетот на воспитно-образовниот 
процес потребно е да се преиспитаат одделни од-
редби од Законот за основното училиште кои се 
однесуваат на утврдувањето на нормативи за отво-
рање на основни училишта, одредбите за преведу-
вањето на учениците во основните училишта, за 
описното оценување и влијанието на оценката до-
волен за успехот на учениците. Исто така, при 
преиспитувањето на Законот за основното учили-
ште да се преиспитаат и одредбите кои се однесу-
ваат на наставничкиот кадар што предава во ос-
новните училишта со цел да се прецизираат ква-
лификациите што треба да ги имаат наставнички-
те кадри во одделенската и предметната настава. 

6. Во решавањето проблемот на осипувањето 
на учениците, особено на подрачјата настанети со 
народностите, потребно е најнепосредно и најкон-
кретно ангажирање на сите општествено-политич-
ки фактори во комуната (училиштето, општински-
те собранија, заедниците на образованието, прос-
ветно-педагошките служби и општествено-поли-
тичките организации) во работата со родителите 
кои поради заостанатоста и конзерватизмот не ги 
испраќаат децата (особено женските) на училиш-
те или пред време ги повлекуваат од него. 

7. Досегашната реализација на основното обра-
зование, односно проблемот на големото осипува-
ње на учениците, особено во вишите одделенија, 
нужно го наметнуваат и прашањето за натамошна 
рационализација на основното образование. 

8. За натамошното подобрување ка воспитно-
образовниот процес во основното училиште и за 
неговата што поцелосна реализација нужно се на-
лага стручно педагошко истражување и валориза-
ција на наставните пларови и програми, со цел да 
се испита целисходноста на дисциплините и содр-
жините и нивниот одраз врз психофизичката оп-
товареност на учениците. 

9. За реализацијата на основното задолжително 
образование и намалувањето бројот на учениците 
што повторуваат и се осипуваат, значајна улога 
треба да одигра доследната примена на Законот за 
финансирањето на образованието и воспитувањето, 
односно вреднувањето на образовно-воспитната ра-
бота по пат на извршувањето на договорните обвр-
ски меѓу заедниците на образованието и образов-
ните институции. 

10. За поуспешна реализација на основното об-
разование, потребно е подоследно применување на 
постојните казнени одредби на Законот во случај 
на неиспраќање на децата на училиште, што се-
како позитивно би влијаело за смалување осипу-
вањето на учениците. 

При преиспитувањето на одредбите на Законот 
за основното училиште потребно е да се преиспи-
таат и казнените одредби односно висината на каз-
ните. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 1641 
31 мај 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Просветно-културниот Претседател 
собор, на Републичкиот собор, 

Драги Тозија, е. р. Крсте Марковски, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Митрова Кирева Марија од Неготино, ул. „Мар-
шал Тито", поднесе тужба за развод на бракот про-
тив Митровски Трајков Иван, од Неготино, а сега 
со непознато место на живеење. 

Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непоз-
нато место на живеење, се поканува во срок од 30 
дена по објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ" да се јави во судот или да одреди 
свој застапник. Во противен случај ќе му биде од-
реден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. * 1704/67. 
(44) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Драгица Јуруковска од е. Буково, поднесе туж-

ба до овој суд за развод на бракот против Стеван 
Јуруковски од е Буково, а сега со непознато место 
на живеење. Бидејќи тужениот Стеван е во неиз-
весност, се поканува во срок од 30 дена од обја-
вувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ" да се јави или да одреди свој застапник. 
Во противен случај ќе му биде одреден застапник 
по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 336/68. 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на установите, рег. бр. 525, стра-
на 139, книга Ш, е запишано следното: Се брише од 
регистарот на установите Здравствената станица на 
Текстилната фабрика — Гостивар, со решение бр. 
3245 од 15. П. 1968 година на Текстилната фабрика 
Гостивар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
22 од 22. Ш. 1968 година. (917) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 21. Ш. 1968 го-
дина, рег. бр. 78/66, е запишана под, назив: Продав-
ница „ т е м н и ц а " во село Драгожани на Заштит-
ната работилница за преквалификација на инвали-
дите „Пензионерско-ориенталска-гостилничарска" од 
Битола. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на колонијални производи и пре-
хранбени артикли. 

Раководител на продавницата е Марковски М. 
Горѓи. 

Продавницата е основана од Заштитната рабо-
тилница за преквалификација на инвалидите „Пен-
зионерско-ориенталска-гостилкичарска" од Битола, 
со одлука од работничкиот совет од 16. УШ. 1967 
година и решението бр. 04-9650/1 од 5. Ш. 1968 го-
дина од санитарниот инспектор на Собранието на 
општината Битола. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што ја 
потпишува и Заштитната работилница. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
9/68 година. (945) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 29. П. 1968 
година, рег. бр. 1/68, е запишана под назив: Управа 
на зградата, ул. „Коста А б р а ш е в и ћ бр. 18 во Ох-
рид. Предмет на работењето и е одржување и упра-
вување со> деловната зграда на ул. „Коста Абраше-
в и ћ бр. 18 во Охрид. 

Основач е Градската библиотека „Григор Пр« 
личев", Историскиот архив, „Охридско лето", 
Завод за школство, Центар за предвојничка обука 
и Центар за социјални работи — Охрид, со одлука 
од 20. П. 1968 година. 
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Потпишувањето ќе то врши Александар Симо-
новски, управител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
4/68. (946) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 579, стра-
на 391, книга Ш, е запишано следното: Новинско-
издавачката установа — редакција на весникот 
„Трудов инвалид" — Скопје, со одлуката бр. 170 од 
15. УП. 1966 година на Сојузот на трудовите инва-
лиди на Македонија — Републички одбор, се става 
под присилна управа. 

За присилен управител на споменатата устано-
ва е назначен, со цитираната одлука, Драган Васи-
левски, кој редакцијата на весникот „Трудов ин-
валид" — Скопје ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со но-
воназначениот потписник Даскаловски Благој. 

На директорот Трајковски Благоја му преста-
нува правото за потпишување, бидејќи е разрешен 
од должност. 

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

37 од 18. IV. 1968 год. (983) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 579, стра-
на 391, книга Ш, е запишано следното: Се симнува 
присилната управа над Новинско-издавачката уста-
нова „Трудов инвалид" — Скопје, согласно одлу-
ката број 16 од 1. П. 1968 година на Сојузот на 
трудовите инвалиди на Македо™ја — Републички 
одбор — Скопје. 

Со одлука бр. 16 од 1. П. 1968 година на Соју-
зот на трудовите инвалиди на Македонија — Репуб-
лички одбор — Скопје, фирмата на Новинско-изда-
вачката установа — редакција на весникот „Тру-
дов инвалид" — Скопје, се менува и ќе гласи: НО-
ВИЈИ ско-издавачка установа — редакција „Зашти-
та" — Скопје. 

За в. д. директор на Новин еко -из давачката ус-
танова —• редакција „Заштита" — Скопје е назна-
чен Драган Василевски, кој ќе ја потпишува, со 
стариот регистриран потписник Даскаловски Бла-
гој, сметано од 12. IV. 1968 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
На присилниот управник Драган Василевски, му 

престанува правото за потпишување. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 

38 од 18. IV. 1968 година. (984) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1064, страна 297, книга V, е запишана под 
фирма: Молеро-фарбарска задруга „Зограф" — Ско-
пје, ул. „470" бр. 19. Предмет на работењето на за-
другата е изведување на молеро-фарбарски рабо-
ти — услуги. 

Задругата е основана на основачкото собрание, 
одржано на 6. IV. 1967 година од основачите: Ди-
мовски Ѓорги, Ончевски Борис, Тутевски Иван, Те-
м е л о в с к и Темелко, Наков Михајло, Аврамовић Пе-
тар, Теофилов Бошко, Краевски Васил, Андреев-
ски Андре и Андреевски Димитар. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето Ди-
мов Христо Горѓи, в. д. директор, и Ончевски Ан-
гел Борко. 

Членови на привремениот управен одбор се: 
Ончевски Борис, Темелковски Темелко и Теофилов 
Бошко. Претседател на управниот одбор е Темел-
о в с к и Темелко. 

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

бр. 451 од 19. V. 1967 година. (895) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1011, страна 13, книга V, е запишана под 
фирма: Ѕидаро-фасадерска и молеро-фарбарска за-
друга „Скопје" — Скопје, ул. „ЈНА" број 15. Пред-
мет на работењето на задругата е ѕидаро-фасадер-
ски и молеро-фарбарски работи. 

Задругата е основана на основачкото собрание, 
одржано на 15. I. 1967 година од основачите: Те-
м е л о в с к и Борис, Ајвази Абдуш, Македонски Алек-
сандар, Николовски Бошко, Т е м е л о в с к и Никола, 
Ѓоревски Милан, Огненовски Китан, Петровиќ Ж и -
вотије, Грујевски ѓорѓи и Стан ѓорѓе. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Ивановски 
Лазо, в. д. директор. 

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

Животне Петровиќ, Огненовски Китан, Ајвази Аб-
душ. Стан ѓорѓе и Ѓоревски Милан. Претседател на 
управниот одбор е Животије Петровиќ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 94 од 15. П. 1967 година. (334) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1079, страна 391, книга V, е запишана под 
фирма: Индустрија за обувки и пластика „Солид" 
— Суботица — Продавница во Скопје, ул. „108" бр. 
23. Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на сите видови обувки од сопствено произ-
водство како и обувки од други производители за 
дополнување на асортиманот. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Индустријата за обувки и пластика „Солид" 
— Суботица, со одлука од 30. УШ. 1967 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, Геор-
гиевски Томов Славе, раководител. 

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

бр. 536 од 7. VI. 1967 година. (985) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 467, страна 395, книга V, е запишана под 
фирма: Претпријатие „Ладилник" од Скопје — Про-
давница број 14 во Скопје, ул. „862" бр. 6, населба 
„Сингелиќ". Предмет на работењето на продавница-
та е продажба на месо, месни и сувомесни произ-
води, млечни производи, конзерви од риба и месо, 
замрзнато овошје и зеленчук, живина, ја јца и маст. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Ладилник" од Скопје, со 
решение бр. 4917 од 7. XI. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Митревски 
Љубе. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 517 од 7. VI. 1967 година. (987) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 43, книга IV, е запишана под 
фирма: Трговска работна организација на мало и 
големо „Овче Поле" од Скопје — Продавница број 
48 во населбата „Влае" — Скопје. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на млечни 
и сувомесни производи, индустриски стоки, согла-
сно регистрацијата на работната организација. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието за промет и преработка на 
млеко и млечни производи „Овче Поле" — Скопје, 
со одлука бр. 14 од 13. Ш. 1967 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 525 од 14. VI. 1967 година. (1061) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 403, книга V, е запишана под 
фирма: Трговска работна организација на мало и 
големо „Овче Поле" од Скопје — Класична про-
давница во Ѓорче Петров, ул. „Маршал Тито". 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на месо и сувомесни производи, согласно ре-
гистрацијата на матичното претпријатие. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговската работна организација на мало и 
големо „Овче Поле" — Скопје, со одлука бр. 14 
од 13. Ш. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Влашев Мил-
и ј а д е . 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 526 од 15. VI. 1967 година. (1062) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 403, книга V, е запишана под 
фирма: Трговска работна организација на мало и 
големо „Овче Поле" од Скопје — Класична про-
давница за продажба на месо во Скопје „Автоко-
манда". Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на месо и сувомесни производи, согла-
сно регистрацијата на работната организација. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговската работна организација на мало и 
големо „Овче Поле" од Скопје, со одлука бр. 14 
од 13. Ш. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Марковски 
Лазо, 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 527 од 15. VI. 1967 година. (1063) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 817, страна 865, книга Ш, е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Погонот за шивачки услуги во Скопје 
на ул. „Индустриска" бр. 19а на Претпријатието 
за градежно-монтажни инсталации „Грамис" — 
Скопје, бидејќи со одлуката бр. 406 од 29. V. 1967 
година, на работничкиот совет, се издвојува во За -
наетчиски сервис „Просперитет" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 544 од 14. VI. 1967 година. (1066) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1083, страна 427, книга V, е запишано под 
фирма: Градежно претпријатие „20 јуни" во Ско-
пје, ул. „Партизанска" бр. 5. Предмет на работе-
њето на претпријатието е: изведување на сите ви-
дови градежни и градежно-занаетчиски работи, ка-
ко и производство на градежни материјали. 

Претпријатието е основано од задружниот со-
вет на Станбено-штедната задруга „20 јуни" од 
Скопје, со одлука од одржаната седница на 12. X. 
1966 година а со издвојување на Самостојниот гра-
дежно-занаетчиски погон во Скопје, на ул. „Парти-
занска" бр. 5, во самостојна работна организација. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Дурковски Мемет, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 191 од 28. VI. 1967 г. (1137) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1086, страна 437, книга V, е запишано под 
фирма: Деловно здружение на градежно-инстала-
терските и монтажните работни организации и за-
други „Градомонтажа" — Скопје, ул. „Цветан Ди-
мов" бр. 68. Предмет на работењето на здруже-
нието е: 

1) Во име на здружението а за сметка на чле-
новите да учествува на лицитации за преземање 
на работи од трети лица од дејноста што ја врши 
од чл. 2 од договорот, т. е. вршење на градежно-
инсталатерски и монтажни работи во сите видови 
градежни објекти — висока и ниска градба и сли-
чни услуги, вклучувајќи ги и проектантските рабо-
ти од истата градба; да заклучува договори за пре-
земените работи и да организира заедничко или де-
лумно извршување на преземените работи; да во-
ди надзор за правилно и навремено извршување 
на преземените работи, техничко предавање и ко-
л уд аци ја на договорните работи. 

2) Преземените работи може да ги отстапува 
со посебен договор на одделни членови на здруже-
нието и да води сметка за нивното правилно и на-
времено извршување. 

3) Да врши заедничка или делумна набавка на 
опрема и материјали потребни за членовите на 
здружението и нив да ги отстапува по договор на 
членовите. 

4) За преземените работи да организира заед-
ничко користење на средствата и уредите на чле-
новите на здружението во врска со заедничкото из-
вршување на работите. 

5) Да организира заедничко постапување при 
барање на кредити и други средства за развој и 
инвестиционо напредување како и за трајни и 
обртни средства на членовите на здружението. 

6) Да организира заедничко решавање на кад-
ровските проблеми по пат на организирање курсе-
ви, а со цел усовршување на кадрите запослени ка ј 
членовите на здружението. 

7) Да дава техничка, економска и правна по-
мош на членовите на здружението. 

8) Да изработува проекти и други технички до-
кументации за потребите на членовите на здруже-
нието, како и на други останати работни организа-
ции, а во рамките на дејноста што ја врши здру-
жението и неговите членови. 

9) Покрај горните работи наведени во точка 1 
до 8 на овој член, здружението може да врши евен-
туално и други работи, за чие вршење управниот 
одбор ќе донесе посебна одлука. 

Здружението е основано од основачите: Градеж-
но претпријатие „Братство" — Скопје, Занаетчиско-
услужна, електроинсталатерска и водоинсталатер-
ска задруга „Кале" — Скопје, Станбено-штедна за-
друга „20 јуни" — Скопје, Занаетчиско-услужна, 
браварска и водоинсталатерска задруга „Партизан" 
— Скопје, Занаетчиско градежно претпријатие 
„Македонија" — Скопје, Градежно ѕид аро-фасад ер-
ска занаетчиска задруга „Керамичар" — Скопје, 
Монтажно-градежна занаетчиска задруга „Југотер-
ма" — Скопје, Градежно-занаетчиска услужна за-
друга „Лисец" — Крива Паланка, Ѕидаро-фасадер-
ска задруга „Оникс" — Скопје. 

Здружението ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Кочев Димитар, в. д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Членови на управниот одбор се: Буковиќ Ми-

лица, претседател, и Аземовски Речко, зам. прет-
седател. 

Конституирањето е извршено на 5. VI. 1967 го-
дина, на основачкото собрание на Здружението, со 
записник бр. 01-2/5. VI. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 649 од 10. VII. 1967 година. (1207) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1094, страна 479, книга V, е запишано след-
ното: Седиштето на Работната организација „Сла-
веј" од село Викица, Кочанско, се преместува во 
Скопје, ул. „Загребачка" бб барака, Сајмиште. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 692 од 26. VII. 1967 година. (1240'. 

оџ1 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 571, книга IV, е запишана под 
фирма: „Интерпромет" — трговско претпријатие за 
промет со универзални стоки на големо и мало — 
Скопје — Работна единица „Заеднички служби" — 
Скопје, ул. „Стив Наумов" бр. 60. Предмет на ра-
ботењето на работната единица е обавување ра-
боти од заеднички интерес за сите деловници во 
состав на претпријатието. 

Работната единица е основана од работничкиот 
совет на „Интерпромет" — трговско претпријатие 
за промет со универзални стоки на големо и мало 
— Скопје. 

Раководител на работната единица е Воин Та-
невски. 

Работната единица „Заеднички служби" — 
Скопје ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат во границите на овластувањето Лазар Ха-
џи Пецов, секретар на претпријатието, Коста По-
повски, шеф на службата за план, анализа и раз-
вој, и Јован Стојановски, шеф на службата за вна-
трешна контрола. 

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

бр. 642 од 26. VII. 1967 година. (1249) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1098, страна 495, книга V, е запишано под 
фирма: Универзално трговско претпријатие на го-
лемо и мало „Универзал комерц" — Ѓорче Петров, 
ул. „Ѓуро -Ѓаковиќ" бр. 2. Предмет на работењето 
на претпријатието е: трговија на големо и мало со 
сите видови стоки, како и откуп и продажба на 
земјоделски производи, агенциски услуги и коми-
сиона продажба. 

Претпријатието е основано на основачкото со-
брание, одржано на 30. VII. 1967 година од основа-
чите: Јосифовски Југослав, Божиновска Лилјана, 
Палазов Димитар, Калошевски Димитар, Манолчев 
Ване, Иванова Перса, Дубарџиски Симеон, Нико-
ловска Лилјана, Иванова Нада, Бакарттиев Јован 
и Столевски Ѓорѓи. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат во границите на 'овластување-
то, Јосифовски Томо Југослав, в. д. директор и 
Столевски Андров' ѓорѓи. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Претпријатието е конституирано на 30. VII. 1967 

година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 807 од 17. УШ. 1967 година. (1310) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 919, страна 351, книга IV, е запишана под 
фирма: Претпријатие за текстилна конфекција 
„Цветан Димов" од Скопје — Продавница во Ско-
пје, улица „106а" бр. 17. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на текстилни производи 
(тешка, лесна и детска конфекција), галантерија, 
позамантерија и други текстилни производи; про-
дажба на текстилна метража, штофови, памучни 
производи, свила, синтетика, диолен и други про-
изводи; конец, чорапи и др. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието за текстилна конфекција 
„Цветан Димов" — Скопје, со одлука од 6. IV. 1967 
година. 

Раководител на продавницата е Здравковска 
Марица. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 535 од 24. ХП. 1967 година. (1393) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1035, страна 153, книга V, е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на Занаетчиско-
то претпријатие за електрична и водоводна инста-
лација „Напредок" — Ѓорче Петров, Стојановски 
Јордан, во иднина претпријатието ќе го потпишува 
на новата должност, директор, сметано од 24. VIII. 
1967 година. 

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

бр. 835 од 30. УШ. 1967 година. (1360) 

Окружниот стопански суд ве Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 22, страна 183, книга I, е запишано след-
ното: Фирмата на Претпријатието за откуп, обра-
ботка и продажба на тутун „Треска" — Македонски 
Брод, согласно одлуката на работничкиот совет од 
одржаната седница на 8. УП. 1967 година се менува 
и гласи: „Југо-тутун" — здружено претпријатие — 
Скопје — Организација во состав за производство и 
обработка на тутун „Треска" — Македонски Брод. 

Скратеното име на организацијата е: „Југо-ту-
тун" — Здружено претпријатие „Треска" — Маке-
донски Брод. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 837 од 25. УШ. 1967 година. (1361) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 457, страна 539, книга V, е запишана под 
фирма: Претпријатие за производство и преработ-
ка на обоени метали „Илинден" од Скопје — Про-
давница во Скопје, ул. „Караорман" бр. 9. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
сите видови обоени метали, бакарни лимови шајб-
ни, месингани, поцинкувани и црни лимови, бакар-
ни цевки, бакарни нитки, бакарни и месингани ши-
ни и др., влечени бакарни и месингани производи, 
сите видови на бронза, бакарни казани, котли и 
арании, бакарни тепсии, бакарни и месингани ман-
гал^ џезвиња, разни украсни предмети како и пре-
работен кала ј за занаетчиството, сите занаетчиски 
услуги од казанџиска и калајџиска дејност. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Илинден" — Скопје, со одлука бр. 02-287 
од 25. IV. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Ристо Нико-
ловски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 575 од 16. VI. 1967 година. (1389) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1104, страна 551, книга V, е запишана под 
фирма: „ИПГ" — индустрија за протектирање на 
гуми и изработка на предмети од гума — Пожа-
ревац — Работна единица „Скопје" — Скопје, бу-
левар „ЈНА" бр. бб. Предмет на работењето на ра-
ботната единица е: продажба на проектирани — 
обновени авто и тракторе™ гуми и предмети од 
гума, откуп на истрошени гуми, услуги со протек -
тирање и вулканизирање на гуми преку сервисна-
та служба. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „ИПГ" — индустрија за протектирање на гу-
ми и изработка предмети од гума — Пожаревац, со 
одлука број 1868 од 4. УШ. 1967 година. 
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Работната единица „Скопје" во Скопје ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува Марковски 
Јован, раководител, во границите на овластува-
њето. 

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

бр. 834 од 30. УШ. 1967 година. (1390) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1036, страна 157, книга I, е запишано след-
ното: Ѕидаро-фасадерската задруга „Солитер" — 
Скопје избра постојани органи на управување на 
состанокот одржан на 12. VI. 1967 година и во уп-
равниот одбор влегоа следните лица: Столиќ Нови-
ца, претседател, Трајковска Мара, Милевски Сто-
илко, Мемети Илмија, Неделковски Зоран, Зунбу-
ри Баљо и Андријевиќ Велидар, членови. Заменик 
претседател на управниот одбор е Трајковска Мара. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 784 од 22. УШ. 1967 година. (1397) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 967, страна 655, книга IV, е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на Производно-
јорганџиската и шивачка задруга „Бела постела" 
— Скопје, Секуловски Перо, е назначен за дирек-
тор, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжу-
ва, сметано од 28. VIII. 1967 година. 

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

бр. 844 од 31. УШ. 1967 година. (1412) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1094, страна 474, книга V, е запишано след-
ното: Фирмата на Работната организација „Славеј" 
од Скопје, согласно одлуката на работничкиот совет 
од одржаната седница на 31. УП. 1967 година се ме-
нува и ќе гласи: „Трго-Скопје" — Скопје трговска 
работна организација на големо и мало за промет, 
посредување, купопродажба на опрема, градежни 
материјали, репроматеријали, стока и сточна храна, 
живинарство, рибарство, индустриски, земјоделски 
и други производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 772 од 31. УШ. 1967 година. (1487) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1109, страна 575, книга V, е запишано под 
фирма: „Грамонт" — градежно и монтажно прет-
пријатие — Скопје, ул. „Наум Наумовски Борче" 
број 30. Предмет на работењето на претпријатието 
е монтажа и инсталации на внатрешен и надво-
решен водовод и канализација: монтажа — инста-
лации на пумпни станици, затворачници на истите 
со резервоари, како и наводнување и одводнување 
за потребите на земјоделските и други стопански 
организации, и ѕидаро-фасадерска дејност. 

Претпријатието е основано од задружниот совет 
на Задругата за инсталација на водовод и канали-
зација „Грамонт" — Скопје, со одлука од одржа-
ната седница на 25. УШ. 1967 година а со прерасну-
вање на задругата во претпријатие. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Панче Михајловски, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Претпријатието е конституирал на 25. УШ. 1967 

година. 
Со прераснување во претпријатие Задругата за 

инсталација на водовод и канализација „Грамонт" 
— Скопје, се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните, од рег. бр 941, страна 503, кни-
га V. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 777 од 31. УШ. 1967 година. (1514) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1112, страна 587, книга V, е запишана под 
фирма: Претпријатие за електро-водовод и инста-
лација „Електроводомонт" — Скопје, ул. „Беласи-
ца" бр. 6. Предмет на работењето на претпријатието 
е: електро-инсталација за слаба и јака струја од 
сите видови, водовод-накализација од сите видови, 
внатрешна и надворешна инсталација со ѕидарија. 

Претпријатието е основано од Претпријатието 
за градежно-монтажни инсталации „Грамис" од 
Скопје, со одлука бр. 618 од 31. УШ. 1967 година 
на работничкиот совет, а со издвојување на Само-
стојниот погон за занаетчиски услуги, електро-во-
довод, инсталација и лимари ја — Скопје во стопан-
ска организација. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Филиповски Филип, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Претпријатието за електро-водовод и инстала-

ција „Електроводомонт" — Скопје е конструирано 
на 30. УШ. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 868 од 13. IX. 1967 година. (1526) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 233, страна 577, книга П, е запишана под 
фирма: Фабрика за метален намештај „Браќа Ко-
шулчеви" — Титов Велес — Продавница во Титов 
Велес (во кругот на фабриката). Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на приколки 
за патнички автомобили (кампинг), метален, меди-
цински, канцелариски, туристички, угостителски и 
школски намештај, градежен оков, клинци од сите 
димензии, приковна бара и дилиндична влошка. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Фабриката за метален намештај „Браќа Ко-
шулчеви" — Титов Велес, со одлука бр. 4517 од 
24. УП. 1967 година. Продавницата ќе продава на 
големо и мало. 

Раководител на продавницата е Бу за л ков 
Ристо. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 765 од 16. УШ. 1967 година. (1533) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 348, страна 87, книга П, е запишана под 
фирма: „Југоелектро" — претпријатие за увоз-из-
воз и трговија на големо и мало со електрична оп-
рема, индустриска опрема и електро-технички ма-
теријали — Београд — Продавница во Тетово, ул. 
„Маршал Тито" бр. 2. Предмет на работењето на 
продавницата е трговска дејност на мало од след-
ните трговски струки — гранка 117 и 119 — елек-
тротехнички материјал, радио и ТВ апарати, гра-
мофони и останати акустички апарати; мерни ин-
струменти, термички уреди, шпорети и ќумбиња за 
цврсто гориво, нафтени печки, машини за шиење, 
кујнски ваги, месорезници и сите видови садови. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Југоелектро" — Београд" со одлука на ра-
ботничкиот совет од одржаната седница на 13. И. 
1967 година. 

Раководител на продавницата е Коцевски Вик-
тор. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 805 од 18. IX. 1967 година. (1535) 
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РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на задругите, на 26. VI. 1967 го-
дина, страна 104, реден број 8, е запишано проши-
рувањето на дејноста на Земјоделската задруга „1 
Мај" од село Муртино, Струмичко уште со: вршења 
јавен превоз на предмети во слободниот патен соо-
браќај со своите превозни средства. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа одлуката бр. 01-188 од 30. V. 
1967 година на задружниот совет на задругата и ре-
шението бр. 07-30 од 5. V. 1967 година на Инспекто-
рот на трудот на Собранието на општината Стру-
мица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
191/67. (1189) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 1085, стра-
на 435, книга V, е запишана под фирма: Занает-
чиско-браварска задруга „Цветан Димов" — Ско-
пје, ул. „178" бр. 4. Предмет на работењето на за-
другата е вршење на сите работи од браварскиот 
занает. 

Задругата е основана од основачите: Дончевски 
Јован, Димовски Дончо, Филиповски Злате, Маној-
лов Тоде, Крстески Здравко, Алили Рауф, Тодо-
ровски Добре, Јанковски Живко, Стојановски Ата-
нас и Гошев Миле, на основачкото собрание одржа-
но на 3 мај 1967 година. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Д И М О В С К И Д О Н Ч О , В . Д. директор, во грани-
ците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Членови на управниот одбор на задругата се: 

Дончески Јован, Стојаноски Атанас, Јанкоски Ж и в -
ко, Тодороски Добре и Манојлов Тоде. Претседател 
на управниот одбор е Дончески Јован. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
485 од 6 јули 1967 година. (1208) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, стра-
на 351, книга I, е запишано под фирма: Земјодел-
ска задруга „Ран производ" од Куманово — Про-
давница број 14 во Куманово (кај Автобуската ста-
ница). Предмет на работењето на продавницата е 
промет со индустриски и прехранбени стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Ран производ" — Куманово, со одлука бр. 
05-1177/3 од 22. VI. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Спасовски Тра-
јан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
632 од 26. VI. 1967 година. (1232) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 6, страна 
31, е запишано следното: Дејноста на Земјоделска-
та задруга „Карабунар" од село Каменање, Тетов-
ско, согласно одлуката бр. 45 од 16. VI. 1967 година, 
на задружниот совет и елаборатот за економска оп-
равданост се проширува и со трговија на 
мало и големо и со следните стоки: сите видови гра-
дежни материјали (цигли, ќерамиди, цемент, бетон-
ско железо, обла и резана граѓа и останато); сите 
видови прехранбеми артикли (брашно, индустриски 
преработки од брашно и шеќер, сол, преработки од 
зеленчук, конзервирани месни производи и други 
колонијални стоки). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
606 од 24. УП. 1967 година. (1259) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 49, страна 
193, книга I, е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Лирија" од село Никуштак — Продавница 

број 3, во село Матејче. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на индустриска, прехран-
бена и колонијална стока. 

Задругата е основана од задружниот совет на 
Земјоделската задруга „Лирија" од село Никуштак, 
со одлука бр. 453/1 од 14. УП. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Исуфи Ваит. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 749 од 16. УШ. 1967 година. (1346) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 98, страна 
501, книга I е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Слога", село Умин Дол — Продавница број 
8 во село Слупчане, Кумановско. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на земјодел-
ски, прехранбен^ непрехранбени и индустриски 
производи. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Слога" од село Умин 
Дол, со одлука бр. 525 од 10. УП. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Исмаили Раиф. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 742 од 16. УШ. 1967 година. (1347) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 14. XII. 1967 го-
дина, страна НО, реден број 3, е запишано проши-
рувањето на дејноста на Земјоделската задруга 
„Пролетер" од е. Попчево, Струмичко, уште со: от-
куп на огревно дрво и продажба, откуп на жива 
стока, гоење и продажба. 

Проширувањето на дејноста на задругата е из-
вршено во регистарот врз основа одлуката бр. 57 
од 7. XI. 1967 година, на задружниот совет на за-
другата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
411/67. (135) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 85, стра-
на 721, книга I, е запишано под фирма: Земјодел-
ска задруга „Нова Слога" од село Лешок — Продав-
ница во село Непроштено, Тетовско. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на следна-
та стока: земјоделско-сточарски производи, репро-
дукциони материјали, препарати за заштита на ра-
стенијата, разни видови прехранбени артикли, ж и -
тарици и брашно, алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, разни видови индустриска стока, текстил 
и текстилна и кожна галантерија и парфимерија, 
тутун и тутунски производи, градежни материјали, 
железарија и накит. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Нова Слога" од село Ле-
шок, Тетовско, со одлука бр. 761 од 3. УП. 1967 
година. 

Раководител на продавницата е Стаменовска 
Ст. Илинка. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 796 од 23. УШ. 1967 година. (1632) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 85, страна 
681, книга I е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Нова слога", село Лешок — Продавница 
за мешана стока во село Ратаје, Тетовско. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на 
следната стока: земјоделско-сточарски производи, 
репродукциони материјали, препарати за заштита 
на растенијата, разни видови прехранбени артикли, 
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житарици и брашно, алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, разни видови индустриска стока, текстил 
и текстилна и кожна галантерија и парфимерија, 
тутун и тутунски производи, градежен материјал 
и железарија и накит. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Нова слога" — село Ле-
шок, со одлука бр. 761 од 3. УП. 1967 год. 

Раководител на продавницата е Стаменковски 
Ст. Живко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 797 од 23. УШ. 1967 година. (1633) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Уверение за стално неспособен во ЈНА, издаде-
но од Чапљина, Босна и Херцеговина, на име Бо-
рис Стојковски, ул. „155" бр. 7, Скопје. (3632) 

Воена книшка бр, 2270/4а, издадена од Круше-
вац на име Светозар Делевиќ, е. Матејче, Куманов-
ско. (3633) 

Здравствени легитимации издадени од ЗОО -
Скопје на име Миљана и Никола Ановски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славка Д. Јанева, Скопје. (2050) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ајден Шерифи, Скопје. (2051) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Африм Имеровиќ, Скопје. (2052) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајанка Јовановска, Скопје. (2053) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драги Василевски, Скопје. (2054) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душан Сурловски, Скопје. (2055) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Васил Диков, Скопје. (2056) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драгица Дишевска, Скопје. (2057) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ефка Блажева, Скопје. (2058) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ване Вол невски, Скопје. (2059) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Неделковски, Скопје. (2060) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓулфида Џипи, Скопје. (2061) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Охрид на име Ратка Куљан, Скопје. (2062) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фаик Гавази, Скопје. (2063) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветанка Пеновска, Скопје. (2064) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Велим Николовски, Скопје. (2065) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Садије Мусовиќ, Скопје. (2066) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Чешк Ука, Скопје. (2067; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубомир Димитриевски, Скопје 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владо Минов, Скопје. (2069) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Гоце Таневски, Скопје. (2070) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Урија Џеладини, Скопје. (2071) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Славка Самац, Скопје. (2072) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љупчо Ричковски, Скопје. (2073) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шемшит Нујоски, Скопје. (2074) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитар Цоковски, Скопје. (2075) 

3 .равстве. ч легитимен.- издадена од КЗСО 
— Ресен на име Љуба Митревска, е. Рајца, Ресен. 

Земјоделска здравствена легитимации а издадена 
од КЗСО — Филијала — Ресен на име Тодор Ши-
1< алевски, Ресен. (2077) 

Оружен лист бр. 714, издаден од ОВР - - Тетово 
на име Ганија Азири, Тетово. (2078) 

Возачка дозвола бр. 849, издадена од Секрета-
ријатот за внатрешни работи — Тетово на име Ма-
ринко Крсто Стојановски, е. Доброште, Тетово 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Берово на име Ефтим Чибански, Берово. (2080» 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Берово на име Ванчо Чичаковски, 
Берово. (2081) 

Здравствена легитимација на име Анѓелина 
Илија Христова, Берово. (2082) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 85, 
издадена од ЗОО — Битола на име Трајко Ј. По-
повски, е. Братиндол, Битола. (2083) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Драгица Пишмановска, 
е. Иваневци, Битола. (2084) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
ЗСО — Битола на име Скендер Џемаил овек и, е. 
Меџитлија, Битола. (2085) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Михајло Најков, е. Горно Оризари, 
Битола. (2086) 

Работна книшка бр. 20132, серија бр. 288717, из-
дадена од Битола на име Ѕвезда Мацеска, ул. 
Мечкин Камен" бр. 18, Битола. (2087) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сузана Уштеленца, ул. „Зекир Чан-
ка" бр. 5, Дебар. (208Ѕ) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Таир Рецепи, е. Нераште, Тетово. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Мераме Рецепи, е. Нераште, Тетово. 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мамуди ја и Гајур Деари, е. Гор. Речица, Тетово. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Билал Рецепи, е. Нераште, Тетово. 

Здравствена легитимација бр. 79730 на име Ан-
гелина Чавдарска, ул. „Гоце Делчев" бр. бб, Тетово 

Здравствена легитимација бр. 15086 на име Ван-
гел Чавдарски, ул. „Вардарска" бр. 9, Тетово. (2095) 

Здравствена легитимација на име Петре Тасо^-, 
е. Полаки, Кочани. (2097) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Сабри и Изиџете Фазлија, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Верка Алексов ска, Скопје. (2099) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Урошевац на име Шефки Реџа, Скопје. (2100) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Дебар на име Лазар Голешки, Скопје (210Г? 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Божана Димитрова, Скопје. (2102.1 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мехрије Рамадан, Скопје. (2103) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Менсур Усеинов, Скопје. (2104) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зорка Стефановска, Скопје. (2105) 

Здравствена легитимација бр. 77176, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Евдокија Стој човека. 
Скопје. ^ (2106) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Милица Ханова, ул. „Романија" бр. 
41/1У, Битола. (2107) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Данчо П. Јотевски , е 
Орле, Битола (2108) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Босилка Бунтеска, е. Г. Коњари, 
Прилеп. (2109) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Филијала — Гевгелија на име Десанка Крстова, 
ул. „Таља Бикова" бр. 17, Гевгелија. (2110) 

Здравствена легитимација на име Трајанка Де-
мова, Кавадарци. (2111; 

Здравствена легитимација на име Санде Авди 
Имери, ул. „Кавкаска" бр. 3, Тетово. (2112) 

Работна книшка бр. 1150 на име Имер Ашим 
Даљифи, е. Јажинце, Тетово. (2113) 

Здравствена легитимација на име Ферки Абази, 
ул. „И. Р. Лола" бр. 403, Тетово. (2114) 

Здравствена легитимација на име Мустреф Фер-
ки Абази, ул. „И. Р. Лола" бр. 403, Тетово. (2115) 

Работна книшка издадена од Долнени на име 
Ѓорѓија Тошески, е. Сенокос, Прилеп (2116) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Живко Бошкоски, ул. „Марксова" 
бр. 120а, Прилеп. (2117) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Славка Дукова, ул. „Прохор Лини-
ски" бр. 29, Битола. (2118) 

Здравствена легитимација бр. 1037 на име На-
дежда Андонова, ул. „Цар Самоил" бр. 58, Битола. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Драгица Ристевска, ул „Ловченска 
Корија" бр. 31, Битола. (2120) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Сабри Зекирова, ул. „Т. Ужице" бр. 
91, Битола. (2121; 

Здравствена легитимација бр. 63288, издадена 
од К З СО — Гостивар на име Драган Гокиќ, „Туне-
л ©градња" е. Пад а лигите, Гостивар. (2122) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од КЗСО — Филијала — Ресен на име Весна Маке-
в с к а , е. Д. Дупени. Ресен (2123) 

Здравствена легитимација бр. 3655 на име Гор-
ги Димов, ул. „Енгелсова" бр. 4, Т. Велес. (2124) 

Здравствена легитимација бр. 61859, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Добринка М. Мијаи-
ловић ул. „Борис Кидрич" б. б Гостивар. (2125) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Афет Абди, е. Нераште, Тетово. 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Тетово на име Риза Б. Назифе, е. Шип-
ковца, Тетово. (2127) 

Свидетелство за завршено осмолетка во е. Шем-
шево на име Митана Ѓорѓеска, е. Шемшево, Тетово. 

Здравствена легитимација бр. 67416, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Антоние Оносимоски, 
е. Галата, Гостивар. (2129) 

Здравствена легитимација на име Јордана Ј а -
с м о в а , е. Чешиново, Кочани. (2130) 

Здравствена легитимација на име Исак Саити, 
е. Радуша, Скопје, (2132) 

Свидетелство за квалификуван возач издадено 
од Општинското собрание — Прилеп бр. 04-3915 
на име Никола Атанасови, ул. „М. Тито" бр. 40. 
Крушево. (2133) 

Здравствена легитимација бр. 19223, издадена 
од КЗСО — Кавадарци на име Горка Тодорова Ми-
ланова, е. Росоман, Кавадарци. (2134) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Цвета Димитровска, е. 
Ср. Егри, Битола. (2135) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Томе Марковски, е. Га-
баловци, Битола. (2136) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Јани Андреев, Битола. (2137) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Аднан Целоски, ул. „Васил Гла-
винов" бр. 20, Прилеп. (2138) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Јован Трајчевски, Прилеп. (2139) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Марија Крстева, ул. „Орде Чопела" 
бр. 21, Прилеп. (2140) 

Свидетелство на име Томе Вељановски, е Ро-
потово, Прилеп. (2141) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Рафет Гелоски, ул. „Васил Гла-
винов" бр. 20, Прилеп. (2143) 

Ученичка книшка издадена од Прилеп на име 
Зора Ѓорѓиоска, ул. „Ило Попиданец" бр, 12, При-
леп ( 2 1 4 4 ) 

Свидетелство издадено од Прилеп на име Зора 
Ѓорѓиоска, ул. „Ило Попиданец" бр. 12, е. Варош, 
Прилеп. (2145) 

Дозвола бр. 782, за ловечка пушка издадена од 
о в р — Струга на име Пандил Д. Ѓонески, е. Лу-
ково, Струга. (2146) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струга бр. 7183 на име Алексо Цоклески, е. Ј а -
бланица, Струга. (2147» 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
7602/5097, издадена од ЗСО — Кичево на име Ника 
Јаковчев а Димоска, е. Могилец, М. Брод. (2148^ 

Здравствена легитимација на име Александар 
Караџов, ул. Љубен Весов" бр. 32, Т. Велес. (2149) 

Свидетелство од IV основно одделение на име 
Аљо Шотра, е. Г. Оризаре, Т. Велес. (2,150) 

Работна книшка бр. 4252 на име Џовдет Гуле-
ци, ул. „М. Ч. Филиповски" бр. 136, Гостивар. (2151) 

Здравствена легитимација бр. 25227, издадена 
од К З СО — Кратово на име Ласто Герасимов Пет-
ков, ул. „Јаким Спиров, бр. а, Пробиштип. (2152) 

Здравствена легитимација на име Паца Гоцова, 
е. Облешево, Кочани. (2153) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Божана Митревска, Скопје. (2154) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ској е на име ѓорѓи Кондојанов, Скопје. (2155) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мина Буши, Скопје. (2156) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дола Милошевска, Скопје. (2157) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката во е Љубанци на име Сто-
јан Димовски, Скопје. (2158) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исак Аслани, Скопје. (2159) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија за избор на управник на 

Клиниката за очни болести при Медицинскиот ф а -
култет во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА И З Б О Р НА УПРАВНИК НА КЛИНИКАТА 
Кандидатот покрај општите услови предвидени 

со основниот закон за работните односи, треба да 
ги исполнува и следните посебни услови: 

— да е редовен или вонреден професор на Ме-
дицинскиот факултет во Скопје; 

— да е ш е ф на Катедрата по предметот оф-
талмолог^ а на Медицинскиот факултет во Скоп-
је; и 

— да има над 10 години работно искуство. 
Учесниците на конкурсот кон своите молби тре-

ба да поднесат докази за општите и посебните ус-
лови, во противен случај молбите нема да се земаат 
во предвид за разгледување. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Кандидатите да ги упатуваат молбите на адре-
са: Клиника за очни болести во Скопје (за Кон-
курсната комисија за именување на управник). 

Од Конкурсната комисија 
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Работната единица Здравствена станица — Дра-
чево 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 

1. Левдр од општа практика за работа во ам-
буланта ст. Зелениково и е. Горно Количани по 3 
дена во неделата; 

2. Акушерка за работа во амбулантата е. Горно 
Количани. 

Докрај општите услови кандидатите треба да 
ги исполнуваат и следните услови: 

За работното место под 1 да има завршено ме-
дицински факултет и обавезе« лекарски стаж; 

За работното место род 2 да има завршено сред-
но медицинско училиште — отсек АКУШЕРКИ. 

На акушерката што ќе работи во амбулантата 
во е. Горно Количани не и се обезбедува превоз 
но таа е должеа да остане во е. Горно Количани и 
по работното време односно место на живеење во 
работните денови ќе и биде е. Горно Количани. 

Работниот однос за двете работни места се за-
сновува на одредено време и тоа од 1-УП-1968 год. 
до 31-ХП-1968 година. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите со потребните документи се поднесу-
ваат до работната единица Здравствена станица — 
Драчево. 

Од работната единица 3. С. Драчево 

Комисијата за конкурси на Здравствениот дом 
—• Дебар, врз основа одлуката на Советот на Здрав-
ствениот дом — Дебар 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Лекар во здравствениот пункт Папраник, 
2. Лекар во Здравствениот пункт „Бошков 

Мост", 
3. Акушерка во Здравствениот пункт „Бошков 

Мост". 
Пријавените кандидати по овој конкурс, по-

крај општите услови за засновање на работен од-
нос, треба да ги исполнуваат и следните посебни 
услови: 

— за работните места под 1 и 2, завршен ме-
дицински факултет, помината лекарска практика, 
положен стручен испит и најмалку 1 година работ-
но искуство во струката; 

— за работното место под 3, завршено средно-ме-
дицинско училиште — смер акушерски, положен 
стручен испит и најмалку 1 година работно искус-
тво во струката. 

Настап на работа за работното место под 1 вед-
наш, а за работните места под 2 и 3 од 1-УП-1968 
година. 

Плата по спогодба. Стан за самци обезбеден. 
Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 
Молбите прописно таксирани со сите докумен-

ти се доставуваат до Конкурсната комисија на 
Здравствениот дом — Дебар. 

Од Конкурсната комисија (1119) 

Конкурсната комисија на Берберско-фризер-
ската задруга „Напредок" — Струмица 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за реизбор на директор на работната органи-

зација 
1. Кандидатот треба да ги исполнува следните 

услови: 
а) Економски или правен факултет со 2 години 

работен стаж; 
б) Виша управно-правна школа, виша економ-

ска школа со 3 години работен стаж; 
в) Средна економска школа со работен стаж од 

5 години на раководни работни места во услужни 
претпријатија; 

г) Висококвалификуван берберски работник со 
најмалку 15 години работен стаж; 

д) Кандидатот да не е осудуван по чл. 55 од 
озп. 

2. Кандидатите се должни со молбата да ги 
приложат следните документи: 

а) Диплома во оригинал или заверен препис 
за завршено високо, вишо, средно образование и 
диплома за висококвалификуван работник. 

б) Потврда од работната организација каде се 
наоѓа во работен однос (за оние кандидати кои се 
во работен однос) со која работната организација 
ќе гарантира дека во случај кандидатот да биде 
избран ќе го раскине работниот однос со него. 

Некомплетираните молби нема да се разгледу-
ваат. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Берберско-фризерската задруга „Напредок" 
— Струмица со ознака „за конкурсната комисија". 

Од Конкурсната комисија (1120) 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

174. Закон за мировните совети — — — — 321 
Закон за правосуден испит — — — — 322 

176. Одлука за давање согласност на финанси-
"""" скиот план на Републичкиот фонд за ис-

тражувачки работи во рударството за 1968 
година — — — — — — — — — 324 

177. Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување бројот на судиите и судиите-по-
ротници во Вишиот стопански суд и во 
окружните стопански судови — — — 324 

178. Одлука за давање согласност на Одлу-
ката за определување стопата на сред-
ствата за заеднички работи при Репуб-
личката заедница за работите на запе-
к у в а њ е т о — — — — — — — — 324 

179.' Одлука за давање одобрение на заврш-
ната сметка на Републичкиот фонд за во-

ч ди за 1967 година — — — — — — 325 
180. Одлука за давање согласност на финан-

сискиот план на Републичкиот фонд за 
води за 1968 година — — — — — — 325 

181. Одлука за избор на судија во Окруж-
ниот суд во Штип — —- — — — — 325 

182^ Препорака за натамошниот развој и уна-
предување на дрвната индустрија — — 325 

183. Заклучок во остварувањето на основното 
задолжително образование — — — — 327 

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 401-1-16 кај Службата 

на општественото книговодство. Печат: Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


