
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 15 септември 1972 
С к о п ј е 

Број 29 Год. XXVIII 

Претплатата за 1972 година изне-
сува 120 динари. Овој број чини 
4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

302. 
Врз основа на точка 8 од Одлуката за опреде-

лување премија за кравјо и овчо млеко („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 14/72), во спогодба со 
републичкиот секретар за финансии, републички-
от секретар за земјоделство и шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИ-
НОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРЕ-

МИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 
1972 ГОДИНА 

1,. Во Наредбата за начинот и постапката за 
остваруваше премија на кравјо и овчо млеко во 
1972 година („Службен весник на СРМ" бр. 23/72), 
се вршат следните дополнувања: 

1) во точката 3 по зборовите „од точка 1" сб 
додаваат зборовите: „подтачка 1) и точка 5 од Од-
луката". 

2) по точката 3 се додава нова точка 3-а која 
гласи: „Кон барањата за премија корисникот на 
премијата од точка 1 подточка 2) од Одлуката 
прилага: 

— фактура за продадено кравјо млеко во све-
жа состојба; 

— извод од книговодствената евиденција за 
преработено кравјо и овчо млеко; и 

— фактура за набавено млеко од други под-
рачја согласно точка 5 од Одлуката". 

2. Оваа наредба влегува во сила по објавува-
њето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија", а ќе се применува од 1 ап-
рил 1972 година. 

Број 08-1568/1 
31 август 1972 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, е. р. 

303. 
Врз основа на точка 9 од Одлуката за опреде-

лување премија за кравјо и овчо млеко („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 1/72), во спогодба со ре-
публичкиот секретар за финансии, републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУ-
ВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО 

1. Премијата за кравјо и овчо млеко, од 1. до 
31. март 1972 година ќе се остварува на начинот I* 
постапката утврдени со Наредбата за начинот и 
постапката за остварување премија за кравјо и 
овчо млеко („Службен весник на СРМ" бр. 1/72). 

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

Број 08-1568/1 
31 август 1972 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, е. р. 

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), републичкиот 
секретар за труд донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ЕВИДЕНЦИЈА ВО СПРОВЕ-
ДУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ 

1. Со ова упатство се пропишуваат обрасците 
за евиденција во областа на здравственото осигу-
рување. 

2. Пропишувањето, издавањето и наплатувањето 
на лековите на корисниците на здравствената за-
штита се врши на образец рецепт и тоа: 

а) образец Р-1 — рецепт за работничко оси-
гурување во три бои, од тоа: за задолжителни ви-
дови здравствена заштита — плава боја; за здрав-
ствена заштита како последица на несреќа на ра-
бота и заболувања од професионални болести — 
црвена боја; и здравствена заштита која заедни-
ците на здравственото осигурување на работниците 
самостојно ја утврдуваат — бела боја; 

б) образец Р-2 — рецепт за земјоделско осигу-
рување во две бои, од тоа: задолжителни видови 
здравствена заштита-розе боја; и здравствена за-
штита која самостојно ја утврдуваат заедниците 
на здравственото осигурување на земјоделците-зе-
лена боја; 

в) образец Р-3 — рецепт за ^осигурените лица 
во две бои, од тоа: за задолжителни видови здрав-
ствена заштита — жолта боја и здравствена за-
штита утврдена со договор —• грао боја. 

До колку на образецот — рецепт се препишат 
повеќе од еден лек, пред секој лек се става оз-
нака „Нр" и реден број. 

3. При користењето на специјалистички прег-
лед од лекар специјалист од определена гранка на 
медицината се употребува образецот „Упат до спе-
цијалист", кој е составен од два дела. Првиот дел 
го пополнува лекарот поединец, а вториот лека-
рот специјалист. 

4. За здравствена заштита — стационари© ле-
кување се користи образецот „Болнички упут", кој 
е составен од два дела. Првиот дел го пополнува 
лекарот што го упатува корисникот во стационар, 
а вториот стационарната здравствена организација. 

5. Податоци за лицата кои не се здравствено 
осигурени а имаат право на користење задолжи-
телни видови здравствена заштита односно права 
над задолжителните видови, се доставуваат до за-
едницата за здравствено осигурување на следните 
обрасци: 

а) пријава за обезбедување здравствена заштита 
на здравствено неосигурени лица; 

б) пријава за промена во пријавата за обезбе-
дување на задолжителните видови здравствена за-
штита на здравствено неосигурените лица. 

6. На образецот „личен картон на членовите на 
домаќинството на здравствено ^осигурените лица", 
врз основа на поднесената пријава од претходната 
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точка се евидентираат основните податоци за сите 
членови на домаќинството како и податоците за 
стационарно лекување. 

7. На образецот „книга за издадени здравствени 
легитимации" се евидентираат издадените исправи 
за користење здравствена заштита на неосигуре-
ните лица. 

8. Обрасците наведени во точките 2—7 се со-
ставен дел на ова упатство. 

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 
Бр. 11-1668 
1. септември 1972 година 
С к о п ј е 

Републички секретар за труд,, 
Ванчо Близнаковски, е. р. 

Образец Р-1 
(10,5 х 19,5 см.) 

Рецепт за работничко осигурување 
Здравствена заштита над 
задолжителни видови 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Здравствена работна организација' 
Трошоците за рецептот ги плаќа 330-Филиј ала 

Број на здравствениот картон 
(лекарски дневник) Матичен број 

Шифра на стопанската дејност 

Рег. број на обврзникот на 
уплатата на придонесот 

Презиме и име на осигуреникот — 
Вработен ка ј 

за член на семејството — 
(сродство со осигуреникот) 

Број на здравствената легитимација — 

Старост на дете до 15 години : 
Цена на лекот 4 Садот е донесен 

Rp 

Лекот го издал: 

19 год. 

(М. П.) 

(Потпис и штембил на лекарот) 
во , 19 год. 

Образец Р-2 
(10x18 см.) 

Рецепт за земјоделско осигуруваше 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Здравствена работна организација 
Трошоците на рецептот ги плаќа 330-Филијала 

Број на здравствениот картон 
(лекарскиот дневник) 

Презиме и име на осигуреникот 
Место на живеењето — 

За член на семејството 
(сродство) 

Број на здравствената легитимација 

Старост на дете до 15 години ; Садот е донесен 
Цена на лекот 

'Магистрал. Готов 

Платил осигу-
реникот 

На товар на 
заедницата 

Лекот го издал: 

19 год. 

(М. П.) 

(Потпис и штембил на лекарот) 

во , 19 год. 

Рецепт Р-3 
(10 х 18 см.) 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Здравствена работна организација 
Трошоците на рецептот ги плаќа 330-Филијала 

Број на здравствениот картон 

(лекарскиот дневник) 

Презиме и име на ,^осигуреното лице — 

Место на живеењето' 

За член на семејството 

Магистрален Готов , 

Рецепт за неосигурени лица 
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Број на здравствената легитимација 
Старост на дете до 15 години — : — 

Цена на лекот 
Садот е донесен 

Магистар. Готов Нр 

Лекот го издал: 

19 год. 

(Ме П.) 

(Потпис и штембил на лекарот) 
в 0 ^ 19 год. 

(Образец — Упат до 
специјалист) 

Број на здравствениот картон или лекарскиот 
дневник — 

ДО СПЕЦИЈАЛИСТОТ ЗА-
во 

Се упатува 
(презиме и име на осигуреникот) 

односно член на семејството —— 
роден год., здравствена легитимација број 

поради специјалистички преглед. 
Ако е потребно се дава појаснеше 

На именованиот се направени лабораториски 
иследувања, се добиени овие резултати: 

Здравствена заштита се користи по основ на: 

(задолжителни видови на здравствена заштита, 
здравствена заштита над задолжителните видови, 
несреќа на работа и професионални заболувања) 

197— година Л е к а р , 

Непотребното да се прецрта 

(М.П.) 

Број на здравствениот картон или лекарскиот 
дневник — — — 

ИЗВЕШТАЈ НА СПЕЦИЈАЛИСТОТ 

Ка ј 
сум нашол дека боледува од, 

На мнение сум дека е потребно (предлог на специ-
јалниот во поглед на боледувањето и лекувањето) 

Преглед извршил-не бил потребен 

197— год. 
(место и датум) 
Непотребното да се прецрта 

Лекар специјалист, 

(Образец — болнички упат) 

Назив на здравствената 
работна организација 

Заедница здравственото 
осигурување 

Филијала: 

Број на здравствениот 
картон (лекарскиот 

дневник 

М
ат

ич
ен

 
бр

ој
 

К
ат

ас
тр

а-
ле

н 
бр

ој
 

Ш
иф

ра
 н

а 
де

јн
ос

т 

Овие податоци да бидат назначени на секоја фак-
тура без кои нема да биде исплатена 

ДО 

БОЛНИЧКИ УПАТ 

Се упатува односно член 
на неговото семејство 

роден 
(име) (сродство) 

на работа ка ј — 
». орган.) 

здравствена легитимација број 

Д и ј агноза: 

Со придружник — (придружник не е потребен) 
мотив: 

Здравствената заштита се користи по основ на: 

(задолжителни видови на здравствена заштита, 
здравствена заштита над задолжителните видови, 
несреќа на работа и професионални заболувања) 

Во -, датум • •— 197— год. 

Потпис на лекарот, 

Назив на стационарната 
здравствена организација 

ДО ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ 
Денес е примен на лекување осигуреникот —: 

односно членот на неговото семејство 

роден 
(име и сродство) 

година, со (без) придружник. 

До колку се противите на лекувањето молиме за 
образложен извештај. 

датум 1972 година 

(М.П.) 

Потпис на одговорниот, 
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Број на пријавата 
П Р И Ј А В А ; . 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗДРАВСТВЕНО НЕОСИГУРЕНИ ЛИЦА 

Ред. 
бр. О б е л е ж ј е О д г о в о р и 

1. 

Назив на општествено-политич-
ката заедница што ги пријавува 
за обезбедување на здравствена 
заштита 

2. 
Регистарски. број на евиденцијата 
на пријавителот 

3. 

Заедница на здравст. осигурување. 
Седиште на Стручната служба-
филијала 

4. 

П
од

ат
оц

и 
за

 г
ла

ва
та

 
на

 с
ем

еј
-

ст
во

то
 

Презиме, татково име 
и име 
Место на живеењето 
(улица и број) 
Година на раѓањето 
Занимање 

5. Членови на семејството на кои се 
обезбедува здравствена заштита Ред. број Име Год. на 

раѓањето Занимање 
Сродст. 
со гл. на 

семеј. 
5. 5. 5. 5. 

6. 
Почеток на обезбедувањето на 
здравствената заштита 
(ден, месец и година) 

7. Обем на правата од здравстве-
ната заштита што се обезбедуваат 

а) задолжителни видови на здравствена заштита 
б) здравствена заштита утврдена со договор бр. од 

19 година 

19 год. Потпис на старешината на органот 

Пополнува заедницата на здравственото осигурување 
Број и дата на пријавата: 
Пријавата ја примил: „ , Броз на пријавата 

ПРИЈАВА ЗА ПРОМЕНА 
во пријавата за обезбедување на задолжителните видови на здравствената заштита на здравствено 

неосигурените лица 

Ред. 
број О б е л е ж ј е О д г о в о р и 

1 

1 

2 3 1 

1 

Назив на општествено-политичка-
та заедница што ја поднесува 
пријавата за промена во обезбеду-
вањето на здравствената заштита 
на здравствено неосигур. лица 

2 
Регистарски број од евиденција 
на пријавителот 

3 

а) Заедница на здравственото 
осигурување 

б) Седиште на стручната служба 
на Заедницата 

а) 

б) 

4 

Презиме и име на главата на се-
мејството на здравствено неосигу-
рените лица 

5 
Се пријавуваат (одјавуваат) пора-
ди обезбедување на задолжителни 
видови здравствена заштита 

Ред. број Име Година на 
раѓањето Занимање 

Сродство 
со главата 

на семеј. 
5 

Се пријавуваат (одјавуваат) пора-
ди обезбедување на задолжителни 
видови здравствена заштита 

5 
Се пријавуваат (одјавуваат) пора-
ди обезбедување на задолжителни 
видови здравствена заштита 

| | 
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1 2 3 

6. 
Причина за пријавувањето 
односно одјавувањето 

7. 

. Ден, месец и година за промену-
вање на пријавувањето односно 
одјавувањето 

19 год. Потпис на старешината на 
органот 

Пополнува Заедницата на здравственото осигурување 
Број ј и дата на пријавата за промена 

Пријавата за промена ја примил, 

Л И Ч Е Н К А Р Т О Н 
ЗА ЧЛЕНОВИТЕ НА ДОМАЌИНСТВОТО НА ЗДРАВСТВЕНО ^ О С И Г У Р Е Н И Т Е ЛИЦА 

Презиме, татково име и име на 
старешината на домаќинството Заедница на здравственото осигуру] 

Филијала 
Број на пријавата 

заше 

Адре 

Заедница на здравственото осигуру] 
Филијала 
Број на пријавата Адре »са 

Заедница на здравственото осигуру] 
Филијала 
Број на пријавата 

Ред. 
бр. 

Презиме, татково име и име на 
старешината на домаќинството 
(членовите на домаќинството) 

Го
ди

на
 н

а 
ра

ѓа
њ

ет
о 

С
ро

дс
тв

о 
со

 с
та

ре
-

ш
ин

ат
а Пријавен (одјавен) Број на 

здравствена 
легитима-

ција 

Број на 
пријавата 

за промена 
Ред. 
бр. 

Презиме, татково име и име на 
старешината на домаќинството 
(членовите на домаќинството) 

Го
ди

на
 н

а 
ра

ѓа
њ

ет
о 

С
ро

дс
тв

о 
со

 с
та

ре
-

ш
ин

ат
а 

од до 

Број на 
здравствена 
легитима-

ција 

Број на 
пријавата 

за промена 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
ита. 

Користење на стационари© лекување 
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По извршеното сравнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за разре-
шување и именување на претседател и членови на 
Правниот совет, објавена во „Службен весник на 
СРМ" бр. 25/72, се поткраднале грешки, поради 
што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУ-

ВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ПРАВНИОТ СОВЕТ 

На точка 2 под б) по алинејата шест, треба 
да стои следниот испуштен текст: 

— Александар Стојановски, заменик јавен об-
винител на Македонија; 

— Љупчо Ефремов, претседател на Вишиот сто-
пански суд — Скопје; 

— Костадин Лозановски, судија на Окружниот 
суд во Битола; 

— Сотир Поп Ордановски, секретар на Тутун-
скиот комбинат во Прилеп; 

— Димитар Димитров, правен советник во „Ин-
тер-импекс" — Скопје; 

— Томе Пулејков, судија на Окружниот суд 
во Скопје; 

— М-р Никола Матовски, предавач на Прав-
ниот факултет во Скопје; 

— Зекир Селаедин, адвокат од Охрид; и 
—• Мурсели Касем, потпретседател на Собра-

нието на општината — Тетово. 

Број 03-1833/1 
12. септември 1972 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната 

комисија на Собранието на СРМ 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ—КУМАНОВО 

108, 
Врз основа на член 88 став 1 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРЖ" бр. 21/71) и точка 9 од 
Одлуката за регулирање работата на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — Ку-
маново, Собранието на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците — Куманово, на сво-
јата седница одржана на ден 27 јуни 1972 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА СТРУЧНА СЛУЖБА НА 
ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ—КУМАНОВО 

За вршење на стручните, административните и 
финансиските работи во врска со спроведувањето 
на здравственото осигурување се формира Стручна 
служба на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на работниците — Куманово (во понатамошен 
текст: Стручна служба). 

Со Стручната служба раководи директор на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Куманово (во понатамошен текст: ди-
ректорот на Заедницата). 

II 
Во Стручната служба за вршење на стручните, 

административните и финансиските работи во вр-
ска со спроведувањето на здравственото осигуру-
вање, инвалидско-пензиското осигурување, пен-
зиски стаж и додаток на деца се преземаат ра-
ботниците на бившиот Комунален завод за соци-
јално осигурување — Куманово, до донесување на 
Статутот на Заедницата. 

III 
До донесување на Статутот на Заедницата на 

здравствено осигурување на работниците — Ку-
маново за работа на Стручната служба ќе се при-
менуваат општите акти донесени од страна на бив-
шиот Комунален завод за социјално осигурување 
— Куманово. 

IV 
Во раководењето со Стручната служба на За-

едницата директорот на Заедницата ја организира 
работата на Службата, се грижи за извршување на 

програмите за дејноста на Заедницата и за рабо-
тата на стручната служба, за спроведување на 
здравственото осигурување, на финансискиот план, 
на работите што произлегуваат од законските и 
други прописи, како и на другите задачи и работи, 
со кои Собранието на Заедницата ќе ја задолжи 
Службата. 

] Директорот на Заедницата ја застапува Заедни-
цата во имотно-правните и работно-правните од-
носи, како и Собранието на Заедницата во рамки-
те на овластувањата дадени од Собранието. 

За својата работа, како и за работата на Струч-
ната служба директорот на Заедницата одговара 
пред Собранието на Заедницата. 

Стручната служба на Заедницата може да вр-
ши стручни, финансиски и административни ра-
боти и за други интересни заедници, односно асо-
цијации, доколку тоа спогодбено се утврди. 

VI 

За преземањето на работниците од бившиот 
Комунален завод за социјално осигурување — Ку-
маново на работа во Стручната служба, директорот 
на Заводот да донесе посебни решенија. 

VII 
Со оваа одлука престанува да важи Одлуката 

за обезбедување на организација за вршење на 
стручните, финансиските и административните ра-
боти во врска со спроведувањето на здравственото 
осигурување, донесена под број 04-3818/1 од 28 де-
кември 1971 година. 

VIII 

Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јули 1972 година. 

Бр. 04-1841 
27 јуни 1972 година 

Куманово 

Претседател, 
Никола Кујунџиски, е. р. 
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109. 
Врз основа на член 29 став 1 точка 6 од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71), а во вр-
ска со член 104 став 1 од Основниот закон за уста-
новите („Службен лист на СФРЈ" бр. 5/65, 50/68 
и 55/69), Собранието на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на работниците — Куманово, на 
својата седница одржана на ден 27 јуни 1972 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОМУНАЛНИОТ ЗАВОД 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ—КУМАНОВО 

Комуналниот завод за социјално осигурување 
во Куманово, воспоставен со одредбите на член 29 
став 1 точ. 6 од Основниот закон за организација 
и финансирање на социјалното осигурување за 
територијата на Комуналната заедница за соци-
јално осигурување •— Куманово, престанува па 
ден 30 јуни 1972 година. 

II 
Работата на работниците во Комуналниот за-

вод за социјално осигурување — Куманово, во 
смисла на одредбите од член 109 од Основниот за-
кон за работните односи — пречистен текст 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 12/70), им преста-
нува на 30 јуни 1972 година. 

III 
Делот од основните средства и инвентарот, на 

Комуналниот завод за социјално осигурување во 
Куманово, утврдени во смисла на член 148 од За -
конот за здравственото осигурување и задолжи-
телните видови на здравствената заштита на на-
селението („Службен весник на СРМ" бр. 21/71), 
како и правата и обврските на тој Завод во врска 
со спроведувањето на здравственото осигурување 
се пренесуваат на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците — Куманово. 

Со делот од основните средства и инвентарот 
на Комуналниот завод за социјално осигурување 
во Куманово, како и со правата и обврските на 
тој Завод што се однесуваат на спроведувањето на 
инвалидско-пензиското осигурување и додатокот 
на деца ќе се постапи на начинот определен со 
Закон и упатство'. 

IV 
Оваа одлука влегува во оила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 04-1840/1 
27 јуни 1972 година 

Куманово 
Претседател, 

Никола Кујунџиски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТЕТОВО 

110. 

Врз основа на член 102 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен ве-
сник на СРМ", бр. 21/71), член 11 од Одлуката за 
привремено регулирање на одделни прашања во 
врска со финансирањето на здравственото осигу-
рување, финансиското работење на заедницата и 
пресметување и плаќање на придонесите на здрав-
ственото осигурување на работниците („Службен 
весник на СРМ, бр. 43/71) и точка И од Одлуката 
за регулирање работата на заедницата на здрав-
ственото осигурување (на работниците во Тетово 

(„Службен весник: на СРМ" бр. 43/71), Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Тетово, на својата, седница одр-
жана на 26. мај 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
ЗА 1972 ГОДИНА 

Се усвојува финансискиот план на Заедницата 
на здравственото осигурување на работниците во 
Тетово за 1972 година со следните приходи и рас-
ходи: 

ПРИХОДИ 

1. Придонес од личен доход 19.685.000 дин. 
2. Придонес за користење здрав-

ствена заштита во странство 800.000 „ 
3. Придонес за здравствена за-

штита на пензионерите 1.740.000 „ 
4. Останати приходи 20.000 „ 

Вкупно приходи: 22.245.000 дин. 

Издвојување: 

за резервен фонд на Заед-
ницата 925.000 дин. 
за развој на здравствената 
служба 1.000.000 „ 

Приходи по издвојување: 20.320.000 дин. 

РАСХОДИ 

1. За здравствена заштита 15.371.000 дин. 
2. Надоместоци вместо личен до-

ход за отсутност од работа 
поради болест, нега, породу-
вање и скратено време 2.785.000 „ 

3. Опрема за новородено дете 105.000 „ 
4. За погребнина и посмртна 

помош 145.000 „ 
5. Премија за реосигурување 222.450 „ 
6. Посебен придонес за фондот 

на солидарноста 442.000 „ 
7. Надоместок на службата на 

755.000 „ 
494.550 „ 

КЗСО 
8. Останати трошоци 

Вкупно расходи: 20.320.000 дин. 

I I 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРЖ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 година. 

0204-бр. 264/1 
26 мај 1972 година 

Тетово 
Потпретседател, 

Али Љазими, е. р. 
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111. 
Врз основа на член 104 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), член 13 од Одлуката за 
привремено регулирање на одделни прашања во 
врска со финансирањето на здравственото осигу-
рување, финансиското^ работење на Заедницата и 
пресметување и плаќање на придонесите на 
здравственото осигурување на работниците („Служ-
бен весник на СРМ" број 43/71), Собранието на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците Тетово, на својата седница одржана на 
26 мај 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 

НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗА 1972 ГОДИНА 

I 
За обезбедување финансиска стабилност во ра-

ботењето и ликвидноста во извршувањето на обвр-
ските спрема осигурените лица, здравствените ра-
ботни организации и други организации на кои им 
се доверува спроведувањето на здравственото оси-
гурување, Заедницата на здравственото осигуру-
вање издвојува средства во резервниот фонд. 

II 
Задолжителната резерва за 1972 година ќе се 

пресметува од основицата што ја сочинуваат вкуп-
ните приходи на Заедницата на здравственото оси-
гурување по стапка од 4,15°/о. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 година. 

0204-бр. 264/2 
26 мај 1972 година 

Тетово 
Потпретседател, 

Али Љазими, е. р. 

112. 
Врз основа на член 102 од Законот за здрав-

ствено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и член 11 став 3, точка 
9 од Одлуката за привремено регулирање на од-
делни прашања во врска со финансирањето на 
здравственото осигурување, финансиското работе-
ње на Заедницата и пресметување и плаќање на 
придонесите на здравственото осигурување на ра-
ботниците („Службен весник на СРМ" број 43/71), 
Собранието на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците Тетово, на својата сед-
ница одржана на 26 мај 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ 

НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА 
ВО 1972 ГОДИНА 

I 
За обезбедување финансиски средства за фи-

нансирање на проширената репродукција во здрав-
ствените работни организации во 1972 година, ќе се 
издвојуваат средства во посебен фонд во височина 
од 4,50°/о од основицата што ја сочинуваат, вкуп-
ните приходи на Заедницата на здравственото оси-
гурување. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 година. 

0204-бр. 264/3 
26 мај 1972 година 

Тетово 

Потпретседател, 
Али Љазими, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ТЕТОВО 

113. 
Врз основа на член 100 и 102 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), член 5 од 
Одлуката за привремено регулирање на одделни 
прашања во врска со финансирањето на здрав-
ственото осигурување, финансиското работење на 
Заедницата и пресметување и плаќање на придо-
несите на здравственото осигурување на земјодел-
ците, како и точка П од Одлуката за регулирање 
на работите на Заедницата на здравственото оси-
гурување на земјоделците („Службен весник на 
СРМ" бр. 43/71), Собранието на Заедницата на 
здравственото осигурување на земјоделците — Те-
тово, на својата седница одржана на 18 мај 1972 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 

НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

ЗА 1972 ГОДИНА 

I 
СЕ УСВОЈУВА финансискиот план на Заед-

ницата на здравственото осигурување на земјодел-
ците — Тетово за 1972 година со следните приходи 
и расходи: 

П Р И Х О Д И 
1. Придонес од катастарски приходи 3.300.000 дин. 
2. Придонес од паушал по осигуреник 826.000 „ 
3. Приходи од фондот на солидарноста 2.041.000 „ 

В к у п н о : 6.167.000 дин. 
Издвојување: 
— за резервен фонд на заедницата 256.000 дин. 
— за развој на здравствената служба 277.500 „ 

Приходи по издвојување 5.633.500 дин. 

Р А С Х О Д И 
1. За здравствена заштита 5.027.000 дин. 
2. Премија за реосигурување 33.000 „ 
3. Придонес за фондот на солидарноста 94.825 „ 
4. Надомест на стручната служба 185.675 „ 
5. Надомест на одделението за при-

ходи при Собранието на општина 
Тетово 223.000 „ 

6. Останати трошоци 70.000 дин. 
Вкупни расходи: 5.633.500 дин. 

П. 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 година. 

0204-бр. 306/3 
18 мај 1972 година 

Тетово 
Претседател, 

Аќиф Ферати, е. р. 
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114. 
Врз основа на член 102 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствената заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/71) и член 5 став 2 
точка 8 од Одлуката за привремено регулирање 
на одделни прашања во врска со финансирањето 
на здравственото осигурување, финансиското ра-
ботење на Заедницата и пресметување и плаќање 
на придонесите на здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/71 г.), Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците — Тетово, на својата седница одржана 
на 18 мај 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ 

НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА 
ВО 1972 ГОДИНА 

I 
За обезбедување финансиски средства за фи-

нансирање на проширената репродукција во здрав-
ствените работни организации во 1972 година, да 
се издвојуваат средства во посебен фонд во висо-
чина од 4,50°/о од основицата што ја сочинуваат 
вкупните приходи на Заедницата на здравственото 
осигурување. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 година. 

0204-бр. 306/2 
18 мај 1972 година 

Тетово 
Претседател, 

Аќиф Ферати, е. р. 

115. 
Врз основа на член 104 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), член 7 од Одлуката за 
привремено регулирање на одделни прашања во 
врска со финансирањето на здравственото осигу-
рување и финансиското работење на Заедницата 
(„Службен весник на СРМ" број 43/71), Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците, на својата седница одржана на 18 
мај 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД 

НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

ЗА 1972 ГОДИНА 

1 
За обезбедување финансиска стабилност во ра-

ботењето и ликвидноста во извршувањето на обвр-
ските спрема осигурените лица, здравствените ра-
ботни организации и други организации на кои им 
се доверува спроведувањето на здравственото оси-
гурување, Заедницата на здравственото осигуру-
вање на земјоделците издвојува средства во резерв-
ниот фонд. 

I I 
Задолжителната резерва во 1972 година ќе се 

пресметува од основицата што ја сочинуваат вкуп-
ните приходи на Заедницата на здравственото оси-
гурување по стапка од 4,15%. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

0204-бр. 306/3 
18 мај 1972 година 

Тетово 
^ Претседател, 

Аќиф Ферати, е. р 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка по тужбата на Васиќ Зора, со стан на ул. 
„51" бр. 12, населба Драчево — Скопје, против ту-
жениот Васиќ Михајло, со непознато место на 
живеење, за развод на брак. Вредноста на спорот 
2.000 нови динари. 

Се повикува тужениот Васиќ Михајло во рок 
од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави 
или да ја соопшти на судот својата адреса. Во 
противно по истекот на овој рок, судот во смисла 
на член 77 од ЗПП ќе му определи времен ста-
рател кој ќе го застапува до правосилното окон-
чување на бракоразводниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2458 од 
16.VIII.1972 год. 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка за бракоразвод по тужбата на тужителката 
Живка Стојанова од Титов Велес, ул. „Димко Нај-
дов" бр. 82, против тужениот Илија Стојанов од 
Титов Велес, плоштад „Којник" број 30, сега на 
работа во Западна Германија, со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Илија Стојанов во рок 
од 30 дена по објавување на овој оглас, да се јави 
писмено или лично во судот и да ја каже својата 
точка адреса. Во противно ќе му се постави времен 
старател кој ќе ги застапува неговите интереси во 
постапката. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 120 од 
1.1Х.1972 година. (77) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Шебрити Шадие од Струга, ул. „Боро Дуни" 
бр. 27, поднесе тужба до овој суд за развод на брак 
против Шебрити Ментор од Струга, а сега со не-
познато место на живеење. 

Бидејќи тужениот Ментор е во неизвесност, 
се поканува во рок од 30 дена од објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на СРМ", да 
се јави во овој суд, или да определи свој застап-
ник. 

Во противно на истиот ќе му биде одреден за-
стапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 535/72. (74) 

Мединовска Мезине од Битола, ул. „Девеани" 
бр. 90, поднесе тужба до овој суд за развод на 
брак против Мединовски Аднан од Битола, сега 
со непознато место на живеење. 

Бидејќи тужениот Аднан е во неизвесност, се 
повикува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се 
јави во овој суд или да одреди свој застапник. 
Во поотивно' ќе му биде одреден застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 652/72. 
(79) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Миленовски Ефтимов Славе од село Градец, 
општина Виница, поднесе до овој суд тужба за 
развод на брак, против Максимова Блажева Цве-
та од село Облешево, општина Кочани, сега со 
непозната адреса. 

Бидејќи на тужената адресата и е непозната, 
се повикува во рок од еден месец од објавувањето 
на огласот во „Службен весник на СРМ", да се 
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јави или да определи свој застапник. Во противно 
судот по службена должност го одредува за за-
стапник Николов Љупчо, приправник во Окруж-
ниот суд во Штип и делото ќе се разгледа во неј-
зино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П.бр. 293/72. (75) 

Борка Гаваљугова од село Сушица-Струмица, 
поднесе до овој суд тужба за развод на брак про-
тив Таваљугов Горѓи од Радовиш, сега во неиз-
весност. Бидејќи адресата и местожителството се 
непознати се повикува во рок од еден месец од 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ" да се јави или да одреди свој застапник. Во 
противно судот по службена должност го одредува 
за застапник Боге Илиев, приправник при Окруж-
ниот суд во Штип и делото ќе се разгледа во не-
гово отсуство. 

Од Окружниот суд во Втип, П. бр. 102/72 (80) 

Левак Софија, родена Калинова од Струмица, 
ул. „Васил Главинов" бр, 1 поднесе до овој суд 
тужба за развод на брак, против Левак Фрањо, 
од Сарајево, ул. „Живко Јошила" бр. 51, сега со 
непозната адреса. Бидејќи адресата и местожител-
ството на тужениот се непознати, се повикува во 
рок од еден месец од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ" да се јави или да одре-
ди свој застапник. Во противно судот по службена 
должност го одредува за застапник Љупчо Нико-
лов, приправник при Окружниот суд во Штип и 
делото ќе се разгледа во отсуство на тужениот. 

Од Окружниот суд во Штип, П.бр. 343/72. (81) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

Општинскиот суд Скопје I, Скопје — ги изве-
стува сите заинтересирани физички и празни ли-
ца, дека во граѓанската парница која е заведена 
при овој суд по тужбата на тужителот Електро-
стопанство — Претпријатие од Скопје, против ту-
жениот Методија Кондов од Скопје, сега со не-
позната адреса во САД, за ослободување на стан, 
под П. бр. 2158/72. За времен застапник на туже-
ниот Методија Кондов е поставен адвокатот Дра-
ган Паранџиев од Скопје, кој ќе ги застапува пра-
вата и обврските на тужениот во постапката се 
додека тужениот или неговиот полномошник не се 
појават пред судот, односно додека органот на 
старателството не го обавести судот дека поставил 
старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I, П. бр. 2,158/72. 
(76) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на установите, рег. бр. 411, 
страна 691, книга П е запишано следното: Деј-
носта на Станицата за заштита на растенијата • — 
Гевгелија, согласно со одлуката бр. 30/1 од 24. I. 
1972 година на советот на работната заедница, од 
одржаната седница на 24. I. 1972 година и реше-
нието бр. 03-157/1 од 25. I. 1972 година за давање 
согласност за проширување на дејноста на Сове-
тот за земјоделие и шумарство на Собранието на 
општината Гевгелија се проширува и со дејност на 
земјоделско просветување на индивидуалните зем-
јоделци во сите гранки на земјоделието. Земјодел-
ското просветување ќе се врши преку програми-
рање и спроведување на современи агротехнички 
мерки и поставување на опити од различни кул-
тури и одржување на семинари, курсеви и друго. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 26 од 18. V. 1972 година. (806) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 62, стра-
на 260, книга I е запишано следното: Кон Меди-
цинскиот центар — Куманово се присоединува 
Здравната станица на Фабриката за рабни цевки 
и метална конструкција „11 Октомври" — Кума-
ново како внатрешна организациона единица во 
состав на диспанзерот на медицина на трудот со 
одлуката бр. 02-92/1 од 30. VI. 1971 година на сове-
тот на работната заедница на Здравната станица 
на Фабриката за рабни цевки и метална конструк-
ција „11 Октомври" — Куманово, од одржаната 
седница на 30. VI. 1971 година и одлуката бр. 
02-18/13 од 14. XI. 1971 година на советот на работ-
ната заедница на Медицинскиот центар — Кума-
ново, од одржаната седница на 14. IX. 1971 година. 

Присоединувањето се смета од 1. VII. 1971 
година. 

Се брише од регистарот на установите од рег. 
бр. 54, страна 22, книга I Здравната станица од 
Фабриката за рабни цевки и метална конструк-
ција „11 Октомври" — Куманово, бидејќи се при-
соединува кон Медицинскиот центар — Куманово 
како внатрешна организациона единица во состав 
на диспанзерот на медицина на трудот, согласно 
со горенаведените одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 11 од 16. V. 1972 година. (807) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 103, 
страна 636, книга I е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Основното училиште „Ки-
рил и Методија", село Романовце, Кумановско, 
Цветковски Стаменко, согласно со одлуката бр. 
03-77 од 27. X. 1971 година на работната заедница 
му престанува правото за потпишување поради 
разрешување од должноста секретар. 

За нов потписник на горенаведената установа, 
согласно со цитираната одлука се назначува Пе-
трушевска Снежана, секретар, која училиштето ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, заедно со стариот потпис-
ник Ристовски Александар, директор. 

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

бр. 53 од 16. V. 1972 година. (808) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 125, 
страна 722, книга I е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Основното училиште „Кул-
тура" село Матејче, Кумановско, Ремзи Џафер Ка-
зими, согласно со одлуката бр. 02-151 од 19. IV. 
1972 година на советот на работната заедница му 
престанува правото на потпишување поради разре-
шување од должноста директор. 

За в.д. директор на училиштето согласно со од-
луката бр. 02-170 од 9. I. 1972 година на работната 
заедница се назначува Мемети Саип, кој училиш-
тето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, заедно со стариот пот-
писник Живковиќ Јелена. 

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

бр. 63 од 18. V. 1972 година. (809) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег бр. 408, 
страна 677, книга П е запишано следното: Пред-
метот на работењето на Заводот за урбанизам и 
архитектура на град Скопје — Скопје, согласно со 
одлуката бр. 02-823 од 2. ХП. 1971 година на ра-
ботничкиот совет се прецизира како што следува: 

1. Проектирање на инвестиционо-техничка до-
кументација и техничка документација за објекти 
од: 

а) регионално и просторно планирање и проек-
тирање со сите фази; 

б) урбанистичко планирање и проектирање со 
сите фази; 
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г) проектирање објекти од висока градба со 
сите фази и тоа: 

— објекти од општествен стандард; 
— јавни и општествени објекти; 
— индустриски објекти и постројќи; 
— станбени објекти; 
— земјоделски стопански објекти; 
— објекти од јавен, железнички, воздушен, па-

тен и ПТТ сообраќај; 
•— културно-историски локалитети и споменици; 
— туристички и угостителски објекти; 
— спортски и рекреативни објекти; 
—. сервиси и објекти на други услужни деј-

ности; 
— објекти од комунална област; 
д) проектирање на објекти од ниска градба со 

сите фази и тоа: 
— хидротехнички објекти; 
— регулација на реки и уредување на бупци; 
— патишта, мостови, тунели, вијадукти и др.; 
— геодетски работи; 
— надворешен водовод и канализација; 
— надворешна електрична инсталација и ПТТ; 
— мелиорации; 
ѓ) пејсажна архитектура со сите фази; 
е) технолошко-економски елаборати за инду-

стриски објекти со сите фази; 
2. Водење технички и стручен надзор над из-

градбата на објектите од висока градба и ниско-
градба. 

3. Изработка на проекти од применета уметност 
и внатрешна архитектура: 

— инвестициони програми и економски анали-
зи за објекти од високоградба и нискоградба, како 
и давање на експертизи и стручни мислења и 
вештачења на разни области на проектирањето. 

Споредна дејност: 
Копирање и умножување на разна техничка 

документација и изработка на макети за разни 
објекти. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 175/71 од 12. VI. 1972 година. (909) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 223, 
страна 1115, книга I е запишано следното: Соглас-
но со одлуката бр. 02-45/3 од 26. I. 1971 година 
на советот на работната заедница на установата за 
вршител на должноста директор на Музејот на 
град Скопје се определува Драган Петковски, кус-
тос во Музејот, кој е овластен да ја потпишува 
установата, во границите на овластувањето, заед-
но со досегашниот потписник Ранташа Живка. 

На оваа должност Драган Петковски ќе биде 
додека трае суспензијата на директорот на уста-
новата Драгољуб Богоевиќ. 

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

бр. 25/71 од 16. VI. 1972 година. (924) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 549, 
страна 1009, книга Ш е запишано под фирма: 
Републички центар за унапредување на земјодел-
ството — Скопје — Стручна служба (единица) за 
унапредување на индивидуалното земјоделство со 
својство на правно лице — Скопје, ул. „715" бб, 
населба Вардар. Предмет на работењето на струч-
ната служба е координирање и помагање на стру-
чен план на општинските стручни служби за уна-
предување на индивидуалното земјоделство за реа-
лизација на усвоениот програм на Републичкиот 
фонд за унапредување на индивидуалното земјо-
делство. 

Стручната служба е основана од Собирот на 
работната заедница на Републичкиот центар за 
унапредување на земјоделството — Скопје, со од-
луката од 12. XI. 1971 година. 

Стручната служба ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува Аврамовски Коста, директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 68. 5. VI. 1972 година (883) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 132, 
страна 875, книга Ш е запишан под фирма: Сту-
дентски центар — Скопје — Организација на здру-
жен труд без својство на правно лице — Бифе 
број 6 во Скопје, на Комуналниот завод за соци-
јално осигурување — затворен тип. Предмет на 
работењето на бифето е приготвување појадок, 
скара, продажба на слаткарски производи, алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци, како и пружање на 
други видови угостителски услуги, на работниците 
на заводот. 

Бифето е основано од советот на работната за-
едница на Студентскиот центар — Скопје, со од-
луката бр. 01-1001/1 од 5. VIII. 1970 година, од одр-
жаната седница на 14. VII. 1970 година, од одр-
жаната седница на 14. VII. 1970 година. 

Раководител на бифето е Даница Делева. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува установата, во границите на овластувањето. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 49 од 22. VI. 1972 година. (962) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 706, 
страна 1017, книга 1П е запишано под назив: Спе-
цијално училиште за основно образование за де-
цата попречени во психичкиот развиток „Д-р Зла-
тан Сремец" — Скопје, ул. „Кожуф Планина" бр. 
3 (во основање). Предмет на работењето на училиш-
тето е организирање основно образование ка ј деца-
та што се категоризирани и евидентирани според 
посебни прописи за категоризација и евиденција 
на деца попречени во психофизичкиот развиток; 
да се грижи за отстранувањето или ублажувањето 
на пречките или недостатоците во нивниот психич-
ки развиток; да ги насочува, подготвува и оспосо-
бува за работа и занимања што најмногу им одго-
вараат на нивните склоности и можности; да им 
овозможува активно да учествуваат во стопан-
скиот и општествениот живот. 

Училиштето е основано од Собранието на град 
Скопје, со решението бр. 07-12900 од 2. VI. 1972 
година. 

Училиштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Спасовски Пано, в.д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
> Конституирањето ќе се изврши во рок од 6 
(шест) месеци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 77 од 13. VI. 1972 година. (906) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 385, страна 489, книга II е запишана под 
фирма: Претпријатие за изработка на чевли „Пе-
тар Велебит" — Белград — Организација на здру-
жен труд, без својство на правно лице — Про-
давница број 33, во Тетово, ул. „Илинденска" бр. 
52. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба да кондури. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието за изработка на чевли „Пе-
тар Велебит" — Белград, со одлуката од одржа-
ната седница на 26. IV. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Милошевски 
Живко. 
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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. 909/71 од 6.1.1972 г. (84) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 15. X. 1971 година, страна 351, реден број 5 е 
запишано основањето на Продавницата бр. 5, со 
седиште во Берово. Продавницата ќе врши про-
дажба на трикотажни и конфекциски производи, 
со дополнение на асортиманот. 

Раководител на продавницата е Анетка Ди-
мовска. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
производство, трикотажа и конфекција „Трико" — 
Виница, со одлуката бр. 393 од 19. VII. 1971 годи-
на, на работната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 244/71. (93) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. XI. 1971 година, страна 373, реден број 7 е за-
пишано основањето на Продавницата број 3, со 
седиште во Пехчево. Продавницата ќе врши про-
дажба на трикотажни и конфекциски производи 
за дополнение на асортиманот. 

Раководител на продавницата е Васил Па-
чемски. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
за производство на трикотажа и конфекција „Три-
ко" од Виница, со одлуката бр. 1690 од 10. XI. 1971 
година, на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 281/71. (94) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. X. 1971 година, страна 198, реден број 1 е запи-
шано основањето на Фабриката за производство 
на филтер „Југовитропан", со седиште во Делчево. 
Фабриката ќе врши производство на филтер од 
стаклено влакно. 

В.д. директор на фабриката е Тоде Илиевски. 
Фабриката е основана од Индустријата за плас-

тични производи експорт-импорт и застапување 
..Интерплас" — Београд, со одлуката бр. 108/2 од 
10. VII. 1971 година, на работничкиот совет на ис-
тата и ќе работи во нејзин состав. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 245/71. (95) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 15. X. 1971 година, страна 351, реден број 4 е 
запишано основањето на Продавницата број 1, со 
седиште во Виница. Продавницата ќе врши про-
дажба на трикотажа, конфекција и кожна галан-
терија. 

Раководител на продавницата е Нада Спасева 
Илиева. 

Продавницата е основана од Претприј атието за 
производство на трикотажа и конфекција „Трико" 
од Виница, со одлуката бр. 90/70, од 14. X. 1971 го-
дина, на работната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
155/71. (96) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. XI. 1971 година, страна 351, реден број 6 е за-
пишано основањето на продавницата бр. 2 со се-
диште во Кочани, Кеј „Револуција" број 31. Про-
давницата ќе врши продажба на трикотажни и 
конфекциски производи за дополнување на асор-
тиманот. 

Раководител на продавницата е Нада Хаџи-
паунова. 
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Продавницата е основана од Претпријатието за 
производство на трикотажа и конфекција „Трико" 
од Виница. 

Ор Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 234/71. (97) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. X. 1971 година, страна 372, реден број 1 е за-
пишано основањето на Продавницата број 229, со 
седиште во Пробиштип, Кочани, Продавницата ќе 
врши продажба, на мало, на сите видови колони-
ја лно-прехранбени и индустриски стоки, стоки по-
требни за домаќинството, овошје и зеленчук. 

Раководител на продавницата е Љубомир Ан-
дреевски. 

Продавницата е основана од „Центроко л они ј ал" 
увоз-извоз од Скопје, со одлуката бр. 04-1352 од 
20. VIII. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 45/71. (99) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. X. 1971 година, страна 184, реден број 2 е за-
пишано следното: Продавницата за чевли „Про-
летер", со седиште во Кочани, ул. „Димитар Вла-
хов" бр. 30, го менува името поради основање на 
Индустријата за чевли „Београд" — Београд, што 
настанала со соединувањето на Фабриката за чев-
ли „Пролетер" — Београд" и Фабриката за чевли 
..Козара" — Земун. Новото име на Продавницата 
ќе гласи: Индустрија за чевли „Београд" — Бео-
град — Земун, ул. „Творничка" бр. 14, Продавница 
бр. 126, со седиште во Кочани, ул. „Димитар Вла-
хов" бр. 30. 

Продавницата ќе врши продажба, на мало. на 
чевларски производи од основачот и други про-
изводители (домашни и странски), продажба на 
артикли врзани со чевлите, како ималин, бои за 
чевли, врвци, чорапи, лажици за кондури и тн. 
и продажба на торби, ташни, ракавица, новчаници, 
разни футроли и тн. 

Раководител на продавницата е Халима Мех-
медова. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 211/71. (98) 

Окружниот стопански суд во Штип обавува 
нека по регистарот на стопанските организании. на 
30. VIII. 1971 година, страна 391, реден бпот 33 е 
запишано основањето работна единица под фирма: 
Мешовито трговско претпријатие на големо „Снаб-
дител" — Штип — Продавница за прехранбени ар-
тикли и предмети за куќни потреби, со седиште 
во Пробиштип. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на прехранбени артикли и пред-
мети за куќни потреби. 

Раководител на продавницата е Јосе Јованов, . 
кој има овластување да ја претставува продавни-
цата пред трети лица, да издава испратници и 
сметкопотврди за предадената стока на физички 
и правни лица, да изготвува требовање на стока 
од магазин. 

Продавницата е во состав на Мешовито™ тр-
говско претпријатие на големо и мало „Снабдител" 
— Штип, основана со одлуката бр. 02-27/1 од 16. II. 
1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
158/71. (100) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 29. VIII. 1971 година, страна 391, реден број 32 
е запишано основањето на Продавницата, со се-
диште во село Грдовци, Кочанско. Продавницата 
ќе врши промет со прехранбени артикли и пред-
мети за куќни потреби. 
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Раководител на продавницата е Раде Димко 
Јорданов. 

Продавницата е основана од Жешовитото тргов-
ско претпријатие на големо „Снабдител" од Штип, 
врз основа на одлуката бр. 02-27/2 од 16. II. 1971 
година, на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 117/71. (101) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 8, VI. 1071 година, страна 365, реден број 85 е 
запишано основањето на работната единица под 
фирма: Трговска работна организација, на големо 
и мало „Нова трговија" — Кочани, Продавница, 
со седиште во село Блатец, Кочанско. Предмет на 
работењето на продавницата е промет, на мало, 
со сите видови мешани стоки. 

Раководител на продавницата и Тодор Јанкулов. 
Продавницата е основава од Трговската работ-

на организација, на големо и мало, „Нова трговија" 
од Кочани, со одлуката бр. 02-575 од 17. II. 1971 
година, на работничкиот совет. 

Раководителот на продавницата Тодор Јанкулов, 
ќе ја потпишува продавницата во однос на трети 
лица, но не е овластен да врши набавка и да ја 
задолжува работната организација. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 02-575 од 17.11. 1971 година, 
на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 93/71. (102) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 8. VI. 1971 година, страна 365, реден број 82 е 
запишано основањето на работната единица, под 
фирма: Трговска работна организација, на големо 
и мало, „Нова трговија" — Кочани, Продавница: 
со седиште во Виница, ул. „Наум Наумовски — 
Борче" бр. 36. Предмет на работењето на продав-
ницата е промет на мало, со сите колонијално-
прехранбени стоки. 

Раководител на продавницата е Стојка Спасова. 
Продавницата е основана од Трговската работна 

организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани, со одлуката бр. 02-575, од 17. II. 1971 
година, на работничкиот совет. 

Раководителот Стојка Спасова, ќе ја потпишува 
продавницата во однос на трети лица, но не е 
овластена да врши набавка и да ја задолжува ра-
ботната организација. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 02-575 од 17. II. 1971 година, 
на работничкиот совет на работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 94/71. „ (103) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 4. VIII. 1971 година, страна 365, реден број 78 
е запишана под фирма: Трговска работна органи-
зација, на големо и мало, „Нова трговија" — Ко-
чани — Продавница број 3, со седиште во Виница. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба, на мало, на сите видови железарија и елек-
троуреди. 

Раководител на продавницата е Димитар Јова-
нов, кој е овластен да ја потпишува истата, во 
однос на трети лица. 

Продавницата е основана од Трговската работна 
организација на големо и мало „Нова трговија" — 
Кочани, со одлуката бр. 02-575 од 17. II. 1971 година, 
на работничкиот совет. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 02-575 од 17. И. 1971 година, 
на работничкиот совет на работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 96/71. (104) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 4. VIII. 1971 година, страна 365, реден број 81 
е запишано основањето на работната единица под 
фирма: Трговска работна организација, на големо 
и мало, „Нова трговија" — Кочани, Продавница 
број 65, со седиште во село Видовиште, Кочанско. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на мало на сите видови колонијални стоки. 

Раководител на продавницата е Стојко Јорда-
нов, кој не е овластен на врши набавка и "да ја 
задолжува работната организација. 

Продавницата е основана од Трговската ра-
ботна организација на големо и мало „Нова трго-
вија" — Кочани, со одлуката бр. 02-575 од 17.11. 
1971 година. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 02-575 од 17. II. 1971 година, 
на работничкиот совет на организацијата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 150/71. (105) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 4. VIII. 1971 година, страна 365, реден бр. 79 е 
запишано основањето на работната единица под 
фирма: Трговска работна организација на големо и 
мало „Нова трговија" — Кочани, Продавница број 
5, со седиште во Виница, ул. „Маршал Тито" бр. 
39. Предмет на работењето на продавницата е про-
мет, на мало, со сите колонијално-прехранбени 
стоки. 

Раководителот на продавницата Славко Темов, 
кој не е овластен да врши набавка и да ја задол-
жува работната организација. 

Продавницата е основана од Трговската работна 
организација на големо и мало „Нова трговија" — 
Кочани, со одлуката бр. 02-975 од 17. II. 1970 година, 
на работничкиот совет. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката број 02-575 од 17. II. 1971 година, 
на работничкиот совет на работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 152/71. (106) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. VI. 1971 година, страна 365, реден број 80 е за-
пишана под фирма: Трговска работна организација 
на големо и мало „Нова трговија" — Кочани — 
Продавница, со седиште во Злетово. Предмет на 
работењето на продавницата е промет на мало, со 
сите видови мешани и колонијални стоки. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани, со одлуката бр. 02-1118 од 1.Г\Л1971 ^ 
година, на работничкиот совет. 

Раководител на продавницата е Сречко Иванов, 
кој ќе ја потпишува продавницата во однос на 
трети лица, но не е овластен да врши набавка и 
да ја задолжува работната организација. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 02-575 од 17. II. 1971 година, 
на работничкиот совет на работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 92/71. (107) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 4. VIII. 1971 година, страна 365, реден број 83 е 
запишана под фирма: Трговска работна органи-
зација, на големо и мало, „Нова трговија" — Ко-
чани, продавница број 3, со седиште во Злетово. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба, на мало, на мешани колонијални стоки 

Раководител на продавницата е Стоил Сера-
фимов, кој не е овластен да врши набавка и да 
ја задолжува работната организација. 
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Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговима" 
— Кочани, согласно со одлуката бр. 02-575 од 17. 
11.1971 година, на работничкиот совет. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 02-575 од 17. II. 1971 година, 
на работничкиот совет на работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 151/71. (108) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 29. X. 1971 година, страна 370, реден број 86 е 
запишано следното: За главен директор на Тргов-
ската работна организација на големо и мало „Но-
ва трговија" од Кочани е именуван Иван Лазаров 
Јорданов. 

Досегашниот директор на работната организа-
ција, Благој Стојанов Гацов, е овластен да ја 
потпишува како комерцијален директор. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 188/71. (109) 

Окружниот стопански суд во Штип објвува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 29. X. 1971 година, страна 174, реден број 10 е 
запишано основањето на Продавницата за текстил 
број 4, со седиште во Радовиш. Продавницата ќе 
врши промет на мало со текстил, трикотажа и 
галантерија. 

Раководител на продавницата е Лидија Ја -
невска. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Колешинка" од село Колешино, Струмичко, 
со одлуката бр. 139 од 8. V. 1971 година, на задруж-
ниот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 123/71 година. (НО) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 22. XI. 1971 година, страна 5, книга II реден број 
25 е запишано основањето на Продавницата број 
6, со седиште во село Мокриево, Струмичко. Про-
давницата ќе врши промет со колонијално-пре-
хранбено-индустриски стоки, вештачки ѓубрива и 
репроматеријали за снабдување на населението. 

Раководител на продавницата е Живко Василев. 
Продавницата е основана од Трговското прет-

пријатие, на големо и мало „Снабдител" село Ново 
Село со решението бр. 05-5131, од 10. II. 1971 го-
дина, на Советот за стопанство на Собранието, на 
општината Ново Село. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 169/71. (Ш) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 809, книга VI е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје — Продавница 
број 104, во Скопје, населба Драчево. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на леб и 
бело печиво, млеко и млечни производи, сувомес-
ни производи, конзервирани производи, алкохолни 
и безалкохолни пијалоци и други колонијални 
стоки, спакувани. 

Продавницата е основана со присоединување^ 
на Претпријатието за производство на леб, бело 
печиво и бурек „Лукс" — Скопје, кон Работната 
организација „Жито Македонија" — прехранбен 
комбинат — Скопје, со решението Фи. бр. 42 'од 
16.11.1970 година. 

Раководител на продавницата е Младеновски 
Илиев Тодор. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — Комбинатот, во границите на овла-
стувањето. (1735) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 555 од 2.ЈХ.1971 година. (1735) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 809, книга VI е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат —• Скопје — Продавница 
број 71, во Скопје, ул. „468" бр. 28. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на леб, 
бело печиво и бурек, млеко и млечни производи, 
оригинално спакувани. 

Продавницата е основана со присоединувањето 
на Претпријатието за производство на леб, бело 
печиво и бурек „Лукс" — Скопје, кон Работната 
организација „Жито Македонија" -— прехранбен 
комбинат — Скопје, со решението Фи. бр. 42 од 
16.11.1970 година. 

Раководител на продавницата е Јапаџиева Ла-
зар Павлина. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — Комбинатот, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 579 од 2.1Х.1971 г. (1736) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 809, книга VI е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје •— Продавница 
број 42 во Скопје, ул. „815" киоск. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба, на мало, 
на сладолед и конзервирани риби во оригинално 
пакување. 

Продавницата е основана со присоединувањето 
на Претпријатието за производство на леб, бело 
печиво и бурек „Лукс" — Скопје, кон Работната 
организација „Жито Македонија" — прехранбен 
комбинат — Скопје, со решението Фи. бр. 42 од 
16.11.1970 година. 

Раководител на продавницата е Димишкова 
Славе Славјанка. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — Комбинатот, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 580 од 2.1Х.1971 г. (1737) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 810, книга VI е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје — Продавница 
број 46 во Скопје, ул. „895". Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на млеко, сла-
долед и конзервирани риби, во оригинално паку-
вање. 

Продавницата е основана со присоединувањето 
на Претпријатието за производство на леб, бело 
печиво и бурек „Лукс" — Скопје, кон Работната 
организација „Жито Македонија" — прехранбен 
комбинат — Скопје, со решението Фи. бр. 42 од 
16.11.1970 година. 

Раководител на продавницата е Калчев Ристов 
Томе. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува —, Комбинатот, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 584 од 2.1Х.1971 г. (1738) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 795, книга VI е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје — Продавница 
број 100, во Скопје, ул. „Беласица" (киоск) број 2. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на млеко, сладолед и конзервирани риби, во 
оригинално пакување. 
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Продавницата е основана со присоединувањето 
на Претпријатието за производство на леб, бело 
печиво и бурек „Лукс" — Скопје, кон Работната 
организација „Жито . Македонија" — прехранбен 
комбинат — Скопје, со решението Фи. бр. 42 од 
16.11.1970 година. 

Раководител на продавницата е Василевски 
Ацев Крсто. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — Комбинатот, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 589 од 2.1Х.1971 г. (1739) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 794, книга VI е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје — Продавница 
број 1, во село Стенче, Тетовско. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на прехран-
бени колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Работната организација „Жито Македонија" 
•—• прехранбен комбинат — Скопје •—• Филијала — 
Гостивар, со одлуката бр. 255 од 18Л/1.1970 година, 
од одржаната седница на 10.ГУ.1970 година. 

Раководител на продавницата е Андоновски 
. Ристо. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — Комбинатот, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 88 од 2.1Х.1971 г. (1740) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 793, книга VI е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 
•— прехранбен комбинат •— Скопје — Филијала — 
Гостивар — Продавница број 3, во село Блаце, 
Тетовско. Предмет на работењето на продавницата 
е промет со мешани индустриски стоки, на мало. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Работната организација „Жито Македонија" 
•—.прехранбен комбинат — Скопје — Филијала — 
Гостивар, со одлуката бр. 258 од 18Л/Х1970 година, 
од одржаната седница на 10.Г\Л1970 година. 

Раководител на продавницата е Николовски 
Живко. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — Комбинатот, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 89 од 2.1Х.1971 г. (1741) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 379, страна 453, книга II е запишана под 
фирма: Фабрика за кондури „Нада" — Зрењанин 
— Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Продавница во Гостивар, ул. „Ма-
јор Чедо филиповски" број 42. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на кондури. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Фабриката за кондури „Нада" — Зрењанин, 
со одлуката од одржаната седница на 22.ХП.1970 
година. 

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

раздолжува — Фабриката, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 632 од 9.1Х.1971 г. (1747) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 91, страна 531, книга II е запишана под 
фирма: Фабрика за кондури „Нада" — Зрењанин 
— Продавница во Дебар, ул. „Братство единство" 

б.б. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на сите видови обувки и кожна галан-
терија. 

Продавницата е основана . од работничкиот со-
вет на Фабриката за кондури „Нада" — Зрењанин, 
со одлуката од одржаната седница на 22.ХП.1970 
година. 

Раководител на продавницата е Борова Бајрам. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува — Фабриката, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 631 од 9.1Х.1971 г. (1748) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 818, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско угостителско претпријатие на го-
лемо и мало „Снежана" — Горче Петров — Скопје 
— Самостојна организација на здружен труд, со 
својство на правно лице — Филијала — Кумано-
во, ул. „11 Октомври" бр. 2. Предмет на работе-
њето на филијалата е продажба и посредување, 
на големо и мало, со сите видови индустриски и 
прехранбени стоки, земјоделски производи, промет 
со репродукциони материјали за индустријата, 
земјоделството и останатите стопански гранки, ку-
попродажба и посредување на нова и половна 
опрема, за сите гранки во стопанството, моторни 
возила, приклучни машини, резервни делови и 
други видови механизација, купопродажба и по-
средување на сите видови гумени производи, про-
изводи од пластика, електрични материјали и тех-
нички стоки, купопродажба и посредување на сите 
видови производи од сточарството, жива стока и 
производи од живина. 

Филијалата е основана од Трговското угости-
телско претпријатие „Снежана" — Скопје, со од-
луката бр. 03-3039 од 2ЛШ.Ш1 година, на работ-
ничкиот совет. 

Филијалата ќе ја потпишува, задолжува .и раз-
должува — Петковски Владо, в. д. директор и 
Лазаревски Ставре, во границите на овластува-
њето. 

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

бр. 774 од 17.1Х.1971 г. (1749) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 687, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со инду-
стриски и прехранбени стоки „Инпрес" — Скопје 
— Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Продавница, ул. „Доне Божинов" 
б.б. Куманово. Предмет на работењето на продав-
ницата е промет со сите видови детска конфекци-
ја, кожна галантерија, детски чевли, играчки и 
трикотажа. 

Продавниицата е основана од работничкиот 
совет на Трговското претпријатие за промет со 
индустриски и прехранбени стоки „Инпрес" •— 
Скопје, со одлуката бр. 0201/9789 од З.Х1.1969 год. 

Раководител на продавницата е Стојче Ми-
тревски, назначен со решението на работничкиот 
совет бр. 430/8340 од 11.1Х.1970 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 42 од 20.1Х.1971 г. (1750) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 687, книга I е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со инду-
стриски прехранбени стоки „Инпрес" — Скопје, 
Организација на здружен труд без својство на 
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правно лице — Продавница број 210 во Куманово, 
ул. „ЈНА" број 30. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на деликатесни стоки, су-
вомесни производи и свежо месо. 

Продавниицата е основана од работничкиот 
совет на Трговското претпријатие за промет со 
индустриски и прехранбени стоки „Инпрес" — 
Скопје, со одлуката бр. 0202/9789 од З.Х1.1969 год. 

Раководител на продавницата е Стојан Мициќ. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и, 

раздолжува-матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 43 од 20.1Х.1971 година. <1751) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 797, книга VI е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје — Продавница 
број 19, во Скопје, ул. „Гоце Делчев" бр. 5. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба 
на леб и бело печиво, млеко и млечни производи, 
сувомесни производи, конзервирана храна, алко-
холни и безалкохолни пијалоци, и друга колони-
јална спакувана стока. 

Продавницата е основана од работничкиот 
совет на Работната организација „Жито Македо-
нија" — прехранбен комбинат — Скопје, со одлу-
ката бр. 03-1025 од 8.1.1971 година, од одржаната 
седница на 8.1.1971 година. 

Раководител на продавницата е Ристовски 
Горѓи Иван. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува-Комбинатот, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 520 од 2.1Х.1971 г. (1755) 

Филијалата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Томев Петар, в.д. директор и Драге 
Синаноски, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
; Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 807 од 17.1Х.1971 година. (1756) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 795, книга VI е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 

, — прехранбен комбинат — Скопје — Продавница 
број 8, во Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 108. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на леб и бело печиво, млеко и млечни про-
изводи, оригинално спакувани. 

Продавницата е основана од работничкиот 
совет на Работната организација „Жито Македо-
нија" — прехранбен комбинат — Скопје, со одлу-
ката бр. 03-1025 од 8.1.1971 година, од одржаната 
седница на 8.1.1971 година. 

Раководител на продавницата е Јованова Трпе 
Јелена. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува-Комбинатот, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 515 од 2.1Х.1971 г. (1754) 

. Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 323, страна 413, книга П е запишана под 
фирма: „Горни Полог" — претпријатие за промет, 
снабдување и ускладиштување и индустриска кла-
ница со ладилник — Гостивар — Организација на 
здружен труд без својство на правно лице — Про-
давница (пиљара) „Ново Маало" — Гостивар, ул. 
„11 Ноември". Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на прехранбени производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Горни Полог" — претпријатие за промет, 
снабдување и ускладиштување и индустриска кла-
ница со ладилник — Гостивар, со одлуката бр. 
0201-55, од 14.УШ.1971 година, од одржаната сед-
ница на 14.УШ.197.1 година. 

Раководител на продавницата е Алији Алија. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува-матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 934 од 30.ХП.1971 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 775, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско угостителско претпријатие, на го-
лемо и мало, „Снежана" — Ѓорче Петров — Скоп-
је — Самостојна организација на здружен труд со 
својство на правно лице — Филијала — Ѓорче 
Петров, ул. „Маршал Тито" бр. 26, со посебна 
жиро-сметка. Предмет на работењето на филија-
лата е купопродажба на огревно дрво, градежни 
материјали и граѓа. 

Филијалата е основана од Трговското угости-
телско претпријатие на големо и мало „Снежана" 
— Ѓорче Петров — Скопје, со одлуката бр. 632 од 
2.VIII.1971 година, ца работничкиот совет. 

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 
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