
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 15 јули 1969 
С к о п ј е 

Број 28 Год. XXV 

Претплатата за 1969 година изне-
сува 60 динари. Овој број чини 
1,60 дин. Жиро сметка бр. 401-1-16 

249. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ 
НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА СО 

НЕПОЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ 

Се прогласува Законот за начинот на пополну-
вање на работните места со неполно работно време, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републи i-
киот собор одржана на 8 јули 1969 година и ла 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 8 
јули 1969 година. 

Бр. 2425 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНИ 

МЕСТА СО НЕПОЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ 

Член 1 

Државните органи, здруженијата, работните и 
другите организации (органот односно организаци-
јата) пополнувањето на работните места со неполно 
работно време во смисла на член 41 од Основниот 
закон за работни односи („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 43/66, 52/66, 26/68 и 20/69) се должни да го 
огласат преку јавните средства за информации и 
да поднесат пријава до општинскиот завод за за-
ложување на работниците. 

Член 2 

На работните места утврдени со неполно ра-
ботно време можат да се примаат лица што се 
наоѓаат како безработни во евиденцијата на оп-
штинскиот завод за запослување или делумно за-
послени работници (член 19 од Основниот закон 
за работни односи), ако во поглед на стручната 
спрема ги исполнуваат условите пропишани за тоа 
работно место. 

Член 3 

По исклучок од претходниот член на работ-
ните места со неполно работно време за кои се 
бара научно звање, висока стручна односно соод-
ветна на неа спрема, органот односно организа-
цијата може, по претходна согласност од комиси-
јата од член 4 од овој закон, да прими и работник 
кој е во работен однос со полно работно време 
во друг орган односно организација. 

Член 4 

За давање согласност за пополнување на работ-
ните места од претходниот член се образуваат: Ре-
публичка и општински комисии за давање со-
гласност за пополнување на работни места со не-
полно работно време. 

Републичката комисија дава согласност за по-
полнување на работни места со неполно работно 
време во: републичките органи на управата, орга-
ните и организациите што вршат работи од општ 
интерес на Републиката и работните и другите 
организации што ги основа Републиката. 

Општинската комисија дава согласност за по-
полнување на работните места со неполно работ-
но време во: општинските органи на управата и 
ве сите други органи односно организации. 

Претседателот на Републичката комисија и не-
говиот заменик ги именува Извршниот совет, а по 
еден член и негов заменик именуваат: Стопанска-
та комора на Македонија, Советот на Сојузот на 
синдикатите на Македонија, Републичката заедни-
ца за запослување на работниците, Републичката 
заедница за образование и Републичката конферен-
ција на Сојузот на младината на Македонија. 

Претседателот на општинската комисија и не-
говиот заменик ги именува општинското собрание, 
а по еден член и негов заменик именуваат: Сто-
панската комора на Македонија, општинскиот со-
вет на Сојузот на синдикатите, општинската заед-
ница за запослување на работниците, општинска-
та заедница за образование и општинската конфе-
ренција на Сојузот на младината. 

Комисиите од овој член времетраењето на со-
гласноста го определуваат според карактерот на 
работата најмногу до 3 години. 

Член 5 

Административните работи на Републичката ко-
мисија за давање согласност за пополнување на 
работните места со неполно работно време ги вр-
ши Републичкиот секретаријат за труд. 

Член 6 

Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари 
ќе се казни за прекршок орган односно органи-
зација: 

1. ако работното место со неполно работно вре-
Mt- не го огласи преку јавни средства за инфор-
мации и не поднесе пријава до општинскиот завод 
за запослување на работници (член 1); 

2. ако работното место со неполно работно вре-
ме не го пополни со безработен или делумно за-
послен работник (член 2); 

3. ако местото со неполно работно време го 
пополни со работник кој е во работен однос со 
полно работно време без прибавена согласност од 
надлежната комисија (член 3 и 4). 
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Член 7 

Сите договори, одлуки и решенија кои се во 
спротивност С9 одредбите од овој закон важат нај-
доцна до 16 август 1969 година. 

Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 16 август 1969 година. 

250, 

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за учениците во стопанството, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 8 јули 1969 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 8 јули 
1969 година. 

Бр. 2427 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО 
СТОПАНСТВОТО 

Член 1 

Во Законот за учениците во стопанството 
(„Службен весник на СРМ" бр. 38/66) по член 1 се 
додава нов член 1-а кој гласи: 

„Работната организација односно самостојниот 
работодател се должни, според критериумите и под 
условите утврдени. со овој закон, да примаат уче-
ници на практична работа заради изучување на 
занимањата". 

Член 2 

Член 10 се менува и гласи: 
„Работната организација односно самостојниот 

работодател кои држат ученици на практична ра-
бота се должни да обезбедат: 

1. ученикот да го изучува занимањето под ра-
ководство на лице кое има најмалку степен на 
стручно образование на квалификуван работник 
од соодветното занимање; 

2. деловните простории да одговараат на здрав-
ствено-техничките и санитарните услови пропиша-
ни за соодветната дејност и во нив непречено да 
се изведува обучувањето на ученикот". 

Член 3 

По член 12, а по називот „Ш. Прием на уче-
ници", се додаваат три нови членови кои гласат: 

„Член 12а 

Работната организација односно самостојниот 
работодател се должни да примаат ученици на 
практична работа ако имаат запослено работници 
CG степен на стручно образование на квалификуван 
и в и с о к о в а л и ф и к у в а н работник од следните групи 
занимања односно занаети: 

— обработувачи и преработувачи на метал, 
— електричари, 
— автомеханичари и прецизни механичари, 
— златари, гравери и кујунџии, 
— обработувачи на дрво, 
— обработувани на камен, 
— градежници (само во занимањата од градеж-

ното занаетчиство и ракувачи на градежни 
машини), 

— производители и обработувачи на текстил 
(шивачи, конфекционери и трикотажери), 

— обработувани на кожа и чевли, 
— стаклари и керамичари, 
— производители на прехранбени производи, 
— графичари и книговесци, 
— лакирери и фарбари, 
— преработувачи на пластични и други веш-

тачки маси, 
— кувари и келнери, и 
— услужни работници (фризери, негувани на 

лицето и телото, одржувачи на згради). 
Обврската за прием на ученици на практична 

работа не се однесува на работните организации 
од индустријата ако занимањата предвидени во 
претходниот став на кои се запослени работници 
со степен на стручно образование на квалифику-
ван и висококвалификуван работник, се врши на 
високо механизиран начин и со д е т а л и з и р а н по-
делба на трудот. 

Член 126 

Работната организација е должна да прими 
ученици на практична работа и тоа: ако има од 
3 до 5 запослени работници со степен на стручно 
образование на квалификуван и висококватшфи-
куван работник од занимањата наведени во член 
12а став 1, најмалку по еден ученик за секоја гру-
па занимања, над 6 до 10 - двадца ученици, а на 
секои наредни 5 работници, уште по еден ученик. 

Самостојниот работодател од занаетчиството и 
угостителството кој запослува 3 или повеќе работ-
ници е должен да прими најмалку двајца ученици 
од соодветното занимање што имаат запослено до 
два работника, односно немаат запослено работ-
ници, а останатите самостојни работодатели од тие 
занимања најмалку по едеЛ ученик. 

Член 12в 

Собранието на општината може делумно или 
во целина да ја ослободи работната организација 
односно самостојниот работодател од примање на 
ученици, ако: 

— на подрачјето на општината не постои по-
треба од изучување на одделни занимања; 

— работната организација преку училишта со 
практична обука или на друг начин организира 
школување на најмалку онолкав број ученици кол-
ку што е должна да прими ученици според кри-
териумите од член 126 на овој закон, и 

— поради подолго боледување или старост на 
самостојниот работодател, кога истиот нема запо-
слено квалификувани или висококвалификувани 
работници. 
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Собранието на општината со одлука може да 
пропише и други случаи на делумно или целосно 
ослободување на работната организација односно 
самостоен работодател од примање на ученици". 

Член 4 

Во член 17 по став 2 се додава нов став з кој 
гласи: 

„Практичното учење на учениците кои не се 
должни да посетуваат соодветно училиште, трае 
најмногу 36 часа неделно". 

Член 5 

Членот 26 се менува и гласи: 
„Ученикот има право да отсуствува од прак-

тичната работа до седум дена во една календарска 
година во случај на болест, смрт или стапување 
во брак на член од домаќинството и во други слу-
чаи утврдени во општиот акт на работната орга-
низација односно со договорот за учење каЈ са-
мостојниот работодател", 

Член б 

Во член 40 став 1 точката 2 се менува и гласи. 
„2. прима ученик спротивно на одредбите од 

член 13 и 15 од овој закон;" 
По точка 4 се додаваат две нови точки кол 

гл асат: 
„5. не ги исполнува условите предвидени ,во 

член 10 и 18 од овој закон. 
6. во определениот рок не објави огласи за 

прием на ученици или со огласот не бара односно 
не прими толкав број колку што е должен според 
критериумите на овој закон." 

Во став 2 од овој член бројката „150" се заме-
нува со бројката „300", а бројката „500" со број-
ката „1.000". 

Член 7 

Терминот „самостоен занаетчија" употребен во 
Законот за учениците во стопанството, се замену-
ва со изразот „самостоен работодател". 

Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

251. 

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ОП-

ШТИНА НА ГРАД СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за образување општина на град Скопје, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 25 јуни 1969 година и на 
седницата на Соборот на општините одржана на 
8 јули 1969 година. 

Бр. 2482 
јули 1969 година 

Скопје 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБРАЗ У 
ВАЊЕ ОПШТИНА НА ГРАД СКОПЈЕ 

Член 1 

Во Законот за образување општина на град 
Скопје („Службен весник на СРМ" бр. 44/68) чле-
нот 6 се менува и гласи: 

„Статутот на градот Скопје ќе се донесе нај^ 
доцна до 31 јули 1969 година". 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

252. 

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за 
формирањето и општествената контрола на цени-
те („Службен весник на СРМ" бр. 12/67, 23/67 и 
40/68), Извршниот совет донесува . 4 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА НА ЦЕНИ 
ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ЕЗЕРСКИОТ 

СООБРАКАЈ 

1. Се определува известување за цените на ор-
ганот за цени заради евиденција (евиденција на 
цени) за превоз на патници во езерскиот сообраќај. 

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

Бр. 12-1460/1 
23 јуни 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

253. 
Врз основа на член 20 од Законот за распи-

шување заем за зголемување на запосленоста 
(„Службен весник на СРМ", бр. 26/69), републичкиот 
секретар за финансии донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ЗАПИШУВАЊЕТО И УПЛА-
ТУВАЊЕТО НА ЗАЕМОТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 

ЗАПОСЛЕНОСТА 

1. Запишувањето и уплатувањето на заемот за 
зголемување на запосленоста (заемот) се врши на 
начин определен со Законот за распишување на 
заем за зголемување на запосленоста (законот) и 
ова упатство. 

2. Запишувањето на заемот се врши и тоа. 
— за граѓаните што остваруваат личен доход 

од работен однос, според местото на работењето; 
— за пензионерите, земјоделците, занаетчиите 

и другите лица што вршат самостојна дејност, спо-
ред местото на живеалиштето; 

— за работните и други организации и држав-
ните органи (организации), како и за граѓанско^ 
правните лица, според седиштето на истите. 

Под работни организации се подразбираат и 
организациите на здружениот труд на работните и 
други организации што обавуваат дејност на тери-
торијата на Социјалистичка -Република Македонија, 
а седиштето на матичната организација е надвор од 
подрачјето на Републиката (претставништва, скла^ 
дишта, продавници и слично). 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, с. р. 
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Под други организации се подразбираат опш-
тествено-политичките и општествени организации, 
Комората, здруженијата и слични организации што 
обавуваат дејност на територијана на Републиката. 

3. Запишувањето на заемот се врши преку упи-
сни места. 

' За граѓаните што се во работен однос на тери-
торијата на Републиката, уписното место е во се-
диштето на организацијата каде што ве обавува деј-
носта. 

"Описните места за пензионерите како и за гра-
ѓаните што вршат земјоделска, занаетчиска или 
друга самостојна дејност, ги определува општин-
ската комисија за заем. За овие запишувани на 
заемот, уписни места можат да бидат: во месните 
заедници, месните канцеларии, задругите, здруже-
нијата, училиштата, службите на собранијата на 
општините п слично. 

За граѓаните, граѓанско-правните лица и ра-
ботните и други организации, со живеалиште, од-
носно седиште надвор од територијата на Репуб-
ликата, уписните места ги одредува Комерцијално^ 
инвестиционата банка — Скопје. 

За секое уписно место се формира комисија 
од најмалку три члена. 

Комисиите од претходниот став ги именуваат: 
— организациите, за граѓаните во работен од-

нос; 
— Комерцијално-инвестиционата банка — Ско-

пје, за граѓаните, граѓанско-правните лица и ра-
ботните и други организации со живеалиште, од-
носно со седиште надвор од територијата на Ре-
публиката; и 

— општинските комисии, за останатите запи-
шувачи на заемот. 

При запишувањето на заемот граѓаните да-
ваат изјава со која го определуваат износот на за-
пишаниот заем и бројот на ратите за уплатување, 
водејќи сметка за одредбите на член 4 и 6 од За-
конот. 

Изјавата од претходниот став граѓаните ја да-
ваат во уписното место, на образец што е составен 
дел на ова упатство. 

jQQ Организациите запишуваат заем на основа 
на одлука од органот на управувањето на органи-
зацијата, во која го одредуваат износот, бројот на 
датите и роковите за уплатување на ' запишаниот 
Заем. Одлуката се доставува до општинската коми-
сија 

- 7. Изјавите за запишаниот заем се чуваат во 
угниените места, освен изјавите за запишаниот заем 
од пензионерите кои се собираат во општинските 
комисии и групно доставуваат на Републички^ 
завод за социјално осигурувањ,е заради задржува-
ње на поодделните рати од запишаниот заем при 
исплатата на пензиите. 

8. Износот на запишаниот заем се заокружува 
на О или 5 динари. 

9. Во уписните места, за запишувањето и упла-
тувањето на заемот се води евиденција на посебни 
обрасци кои ќе бидат пропишани со техничкото 
упатство на Банката. 

10. Запишаниот заем се уплатува на жиро-смет-
ка што ќе ја определи Комерцијално-илвестицио-
ната банка — Скопје. 

11. За граѓаните што остваруваат личен доход 
од 'работен однос, уплатувањето на ратите од запи-
шаниот заем го врши организацијата со вирмански 
налог при подигнувањето на месечните лични до-
ходи. 

12. За пензионерите, уплатувањето на ратите 
од запишаниот заем го врши Републичкиот завод 
за социјално осигурување do вирмански налог при 
исплатата на пензиите. 

13. Земјоделците, занаетчиите и лицата што вр-
шат друга самостојна дејност, уплатувањето на ра-
тиве од запишаниот заем го вршат во уписните 
места. 

Уписните места на запишувачите на заемот од 
претходниот став им издаваат потврда за секој уп-
латен износ (рата) на заемот, на образец што ќе го 
утврди Банката. 

Описните места собраниот износ го уплатуваат 
си општа уплатница преку филијалите на Служ-
бата на општественото книговодство или преку по-
штите, а во колза на жиро-сметката што ќе ја оп-
редели Комерцијално-инвестиционата банка — 
Скопје. 

14. На запишувачите на заемот кои за одделна 
рата наместо готови пари, депонираат обврзници од 
народниот заем за обнова и изградба на Скопје, 
уписните места им издаваат потврда, на образецот 
од точната 18. 

Депонираните обврзници уписните места ги еви-
дентираат како уплата, според износот на ануитет-
скиот купон и вредноста на талонот од обврзни-
цата. 

Примените обврзници од запишувачите на за-
емот, уписните места ги доставуваат на Комерци-
јално-инвестиционата банка — Скопје со парично 
писмо. 

15. Уплатата на ратите од запишаниот заем од 
организациите се врши со вирмански налог во ро-
ковите утврдени со одлуката за запишувањето на 
заемот. 

16. Обврзниците на заемот ќе се издадат на 
запишувачите најдоцна до 31 декември 1971 го-
дина. 

17. Технички упатства за начинот на запишува-
њето и уплатувањето на заемот, како и за изда-
вањето на обврзниците ќе издаде Комерцијално-
инвестиционата банка — Скопје. 

18. Ова упатство влегува во сила од наредниот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 07-1362/1 
15 јули 1969 година 

Скопје 
Републички секретар за 

финансии, 
Андон Макрадули, с. р. 

Образец бр. 1 

Уписно место број 
Назив на уписното место 

Општина 

И З Ј А В А 

за запишување на заем за зголемувале 
на запосленост во СР Македонија 

Јас 
(име и презиме) 

од 
(место, улица и број) 

изјавувам дека запишувам заем за зголемување 
на запосленоста во СР Македонија во износ од 

динари 
со букви: ( ). 

Запишаниот заем ќе го уплатам во 
(број) 

еднакви месечни рати, почнувајќи од 1 октомври 
1969 година. 
Забелешка: Заемот се запишува во 

заокружени износа на 
О или 5 динари. 

П о т п и с, 
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ОГласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд во Скопје се води постапка 
во правната работа на малолетната Марија Димиќ 
од Крива Паланка, застапувана од привремениот 
старател адвокатот Љубобрад Додев од Скопје, про-
тив тужените Невенка Димиќ од Крива Паланка 
и Кирил Димиќ од Лондон, со непозната адреса, за 
оспорување на татковство, под П. бр. 255/68. 

Се повикува тужениот Кирил Димиќ во рок од 
30 дена да се јави во судот или да ја достави сво-
јата точна адреса. Доколку во овој рок не постапи 
по одлуката, ќе му биде одреден привремен стара-
тел кој ќе ги штити неговите интереси во предмет-
ниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 255/68 од 
16. Y. 1969 година. (50) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на Пенка Чолакова од Скопје, ул. .,670" 
бр. 24/4/4, против тужениот Ѓорѓи Чолаков со не-
познато место на живеење, за развод на брак. Вред-
ност на спорот 500 нови динари. 

До колку во одредениот рок тужениот не се 
јави ќе се постави привремен старател во смисла 
на чл. 77 и 78 од ЗПП, кој ќе го застапува во бра-
коразводниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1121/69. 
(52) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителот Шело Јусуф Ариф, ул. 
„839" бр. 49, населба Тафталиџе П, против туже-
ната Шело Дарка, од татко Јован, со непознато ме-
сто на живеење, за развод на бракот. Вредност на 
спорот 500 нови динари. ' 

Се повикува тужената Шело Дарка во рок, од 
30 дена да се јави лично во судот или да ја доста-
ви сегашната своја адреса. 

До колку во одредениот рок тужената не се ја-
ви ќе и се постави привремен старател во смисла 
на чл. 77 и 78 од ЗПП, кој ќе ја застапува во бра-
коразводниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1920/68. (53) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Пред овој суд се води постапка за амортиза-
ција на чекот бр. 39829 од 11. VI. 1969 година за 
потрошувачки кредит, издаден од Комерц^јално-
инвестиционата банка во Битола, на сума од 1.500 
нови динари на име Елена Митревска од Битола, 
ул. „Никола Тесла" бр. 100. 

Се поканува секој оној што го нашол чекот 
или го поседува или знае за истиот, да соопшти 
на судот во рок од 60 дена од денот на објавува-
њето на огласот во „Службен весник на СРМ". Во 
спротивно овој чек ќе се огласи за неважен. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 229/69. 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Битола, објавува 

дека со решението на судот Л. бр. 1/60 од 29. IV. 
1969 година е заклучена постапката за присилна 
ликвидација на Претпријатието за унапредување 
на лозарството „Грозд" — Струга и истото е избри-
шано од регистарот што го води овој суд. 

Од Окружниот стопански суд во — Битола. (496) 

Со решението бр. 02-1892/1 од 27. V. 1969 годи-
на на Собранието на општината Струмица, над 
Претпријатието за јавен превоз во патниот сообра-
ќај „Беласица" — Струмица, отворена е постапка 
за редовна ликвидација. 

Се покануваат сите поверители и должници да 
ги пријават своите побарувања, односно да ги из-
мират своите долгови во рок од 30 дена, сметано 
од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок 
нема да се признаваат никакви побарувања, а дол-
говите според книговодствената евиденција ќе се 
наплатуваат по судски пат. 

Од Ликвидационата комисија (560) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 29, страна 247, книга I е запишано след-
ното: Претпријатието за експлоатација на лигнит 
со површински коп село Осломеј, Кичевско, со ре-
шението бр. 02-1551/1 од 20. IV. 1969 година на Со-
бранието на општината Кичево се става под ре-
довна ликвидација. 

На досегашниот потписник Јанкоски Радослав, 
в. д. директор, му престанува правото за потпишу-
вање, бидејќи е разрешен од должност. 

За ликвидатор на споменатото претпријатие 
под редовна ликвидација е назначен Стојан Јова-
носки од село Јагол Доленци, кој во иднина Прет-
пријатието ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува во границите на овластувањето, сметано од 
30. IV. 1969 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд ве Скопје. Фи бр. 

390 од 12. VI. 1969 година. (611) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, на 13. Ш. 1969 
година, рег. бр. 39/65, е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на Грозда-
новски Љубомир, в. д. директор на Историскиот ар-
хив во Охрид. 

Се овластува Наум Целакоски, директор, да го 
потпишува архивот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 13/69. (444) 

Окружниот Стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, на 7. IV. 1969 
година, рег. бр. 3/69, е запишано следното: Се до-
пушта уписот на основањето и конституирањето на 
Радио — Охрид од Охрид, и истото се запишува 
во регистарот на установите при овој суд под рег. 
бр. 3/69 и тоа под име: Радио — Охрид, со седиште 
во Охрид. Предмет на работењето на Радиото е 
информирање. 

В. д. раководител на Радио — Охрид е Живко 
Димовски. 

Радио — Охрид е основан од Извршниот одбор 
на Општинската конференција на Социјалистич-
киот сојуз — Охрид, со одлуката бр. 06-68/1 од 3. 
IV. 1969 година и решението на Одделението за ин-
спекциски служби на Собранието на општината 
Охрид. 

Потпишувањето на Радио — Охрид ќе го вр-
ши Ж И В К О Д И М О В С К И , В ,Д. раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус, 
бр. 15/69. (505) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, на 16. IV. 1969 
година, рег. бр. 12/67 е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на д-р Пе-
тар Тилевски, в. д. управител на Стационарната 
здравствена установа за лекување на деца забо-
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лени од ревматични и други заболувања — Охрид, 
Се овластува д-р Риато Шокароски, в. д. упра-

вител, да ја потпишува установата. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 

бр. 16/69. (506) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дена во регистарот на установите, на 29. IV. 1969 
година, рег. бр. 51/66, е запишано следното: Се про-
ширува дејноста на Ветеринарната станица во Стру-
га, уште со: вршење на дезинфекција, дезинсек-
ција и дератизација. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 01-116 од 11. IV. 1969 година од работнич-
киот совет на Ветеринарната станица Струга и ре-
шението бр. 03-124/1 односно 08-593/2 од 17. IV. 1969 
година на Одделението за инспекциски работи на 
Собранието на општината Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 19/69. (509) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 616, 
страна 571, книга Ш е запишана под име: Комби-
нирана детска установа „Детска радост" — Гости-
вар, Предмет на работењето на установата е во 
рамките на воспитните цели Што ги поставува на-
шата социјалистичка заедница и во согласност со 
психофизичкиот развиток и можностите на деца-
та, да им организира на децата културна забава, 
игра и заеднички живот и со тоа да создава осно-
ва за натамошното провилно, умно, морално и ес-
тетско воспитување. 

Да 'им помага на родителите во згрижувањето 
и одгледувањето на децата; да се грижи за нив-
ното здравје и правилен телесен развиток, да ор-
ганизира одморалишта и летувалишта за децата 
и со заеднички престој и забава на децата во по-
годни климатски услови и места, да придонесе за 
општествено воспитување на нивното здравје и за 
развивање на физичките и умствените Способности 
на децата. 

Детската установа е основана од Собранието на 
општината Гостивар, со решението бр. 0201-4381 од 
2. X. 1968 година. . 

В. д. директор на установата е Вера Смила-
новска. 

Установата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Вера Смилановска, в. д. директор, 
и Јелена Георгиева. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 126/68 од 10. IV. 1969 година. (612) 

Окружниот стопански суд ЕО Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 615, 
страна 565, книга Ш е запишана под име: Завод 
за' запомнување на работници — Кичево — Метал-
на работилница — Кичево, ул. „Нова населба" бб. 
Предмет на работењето на металната работилни-
ца е стручно образование, оспособување, дооспосо-
бување и преквалификација на младинци и воз-
расни, незапослени за занимање под металната 
струка, преку практична настава и производна ра-
бота. Во работилницата ќе се обавува металопре-
работувачка дел ност, ќе врши услуги на тр,ети лица 
и тоа: браварсха, машинобраварска, водоинстала-
тер ска, автомеханичарска, лимарска и металостру-
гарока. 

Работилница! а е основана од Советот на ра-
ботната заедница, со одлуката од одржаната седни-
ца на 9. XI. 1968 година. 

Раководител на работилницата е Петре Дани-
ловски. 

Работилницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Василко Јовановски, директор на За-
водот. 

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

бр. 49 од 26. V. 1969 г. (613) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 457, 
страна 709, книга П е запишана под име: Здрав-
ствен дом „Кисела Вода" — Скопје — Работна еди-
ница во село Ракотинци. Предмет на работењето 
на Работната единица е пружање здравствена за-
штита на населението од превентива и куратива 
на подрачјето што го опфаќаат тие работни еди-
ници. 

Работната единица е основана од Советот на ра-
ботната заедница, со одлуката бр. 5 од 5. IX. 1966 
година. 

Работната единица ќе ја потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат во границите на овластува-
њето, раководителот Драгослав Станковиќ, лекар, 
и Тефик Ад,ил, сметководител. 

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

бр. 7 од 16. V. 1969 год. (614) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1111, страна 583, книга V е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Ѕидаро-фасадерската и молерската задру-
га „Радика" — Скопје, бидејќи со одлуката на за-
дружниот совет од одржаната седница на 10. XII 
1967 година прераснува во претпријатие под фирма: 
Ѕидаро-фасадерско и молерско претпријатие „Ра-
дика" — Скопје, улица „Индустриска" бр. 1. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 22 од 18. I. 1968 година. (297) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1107, страна 1453, книга V е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Продавницата во Скопје, ул. 106а" бр. 69. 
на Трговското претпријатие на големо и мало „Уни-
верзалниве^" — Скопје, согласно со одлуката на 
работничкиот совет од одржаната седница на 22. IV. 
1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 626 од 21. VIII. 1968 година. ' (2032) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1107, страна 1453, книга V е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата во Скопје, ул. „Белград-
ска" бр. 62 на Трговското претпријатие на големо 
и мало „Универзалниве^" — Скопје, согласно со од-
луката на работничкиот совет од одржана седница 
на 11. Ш. 1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 627 од 21. VIII. 1968 година. (2033) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на п р е т п р и ј а т и ј а и дуќаните, 
рег. бр. 231, страна 542, книга II е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Свиларскиот 
комбинат „Нонча Камишова" — Титов Велес и тоа. 
Божиновски Александар, директор на продажба 
Мурџова Јованка, раководител на план и анализа 
и Цветановски Паскал, директор на стопанско-
сметководниот сектор, им престанува правото за 
потпишување, бидејќи се разрешени од должност 

За нови потписници на Свиларскиот комбинат 
„Нонча Камишова" — Титов Велес се назначени: 
Александар Таневски, директор на стопанско-смет-
ководниот сектор, Димитрие Попов, директор на 
план и организација и Илија Спасевски, директор на 
продажниот сектор, кои, комбинатот ќе го потпишу-
ваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите 
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на овластувањето, со старите регистрирани потпис-
ници и тоа: Голевски Петар, шеф на стопанско-смет-
ководнибт сектор, Митко Добревски, директор, Би-
синовски Димче, директор на набавка, Колевски 
Томислав, директор на производен сектор, и Бркиќ 
ѓураѓај, сметано од 20. VI. 1968 година. 

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

бр. 735 од 15. VIII. 1968 година. (2034) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. IX. 1968 година, рег. бр. 6/56, книга III е запи-
шано следното: Се овластува Кукоски Благоја, ра-
ководител на економско-комерцијалниот сектор, по-
крај досегашниот Кукоски Светомир директор и 
Трпо Ќурчески, шеф на сметководството, да го пот-
пишува Градежното занаетчиско претпријатие 
„Дримкол" од с. Вевчани, Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 437/68. (2055) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. IX. 1968 година, рег. бр. 7/57, книга III е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата за намештај „Треска" од Охрид, на Прет-
пријатието за дрвна индустрија „Треска" од Скопје, 
уште со: продажба на мало на производи на коо-
перанти, електрични апарати за домаќинството, ќи-
лими, теписи, платно за декор на станот, музички 
апарати, постелнина, машини за шиење, детски ко-
лички и сл. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 419/68. (2060) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
2. IX. 1968 година, рег. бр. 2/55, книга IV е запи-
шана под фирма: Продавница во Ресен, ул. „Мите 
Богоески" бб, на Земјоделската задруга „Кисела 
Вода" од Ресен. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на мало на следните стоки и 
тоа: деликатесни производи, алкохолни и безалко-
холни пијалоци, млечни производи, сувомесни про-
изводи и конзервирано месо, зеленчук, овошје и 
преработки, производи врз база на шеќер и какао 
и домашни продукти. 

Раководител на продавницата е Стојановски 
Лале. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Кисела Вода" од Ресен, со одлуката бр. 02-
2770/1 од 20. VIII. 1968 година, на задружниот со-
вет и решението бр. 04-7101/1 од 12. VIII. 1968 го-
дина, на Одделението за стопанство на Собранието 
на општината Ресен. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 415/68. % (2081) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
2. IX. 1968 година, рег. бр. 2/55, книга IV е запи-
шана под фирма: Кланица во Ресен, на Земјодел-
ската задруга „Кисела Вода" од Ресен. Предмет 
на работењето на кланицата е колење на жив до-
биток и преработка на месо и месни производи. 

Раководител на кланицата е Стојановски Еф-
тимов Сане. 

Кланицата е основана од Земјоделската задру-
га „Кисела Вода" од Ресен, со одлуката бр. 02-1790 
од 6. VI. 1968 година, на задружниот совет и реше-
нието бр. 04-5641/1 од 9. V. 1968 година, на Одделе-
нието за стопанство на Собранието на општината 
Ресен. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 416/68. (2082) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 304, страна 376, книга III е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Рудници и 
индустрија за хром, антимон и арсен „Радуша" 
— Ѓорче Петров, Георги Цветанов, раководител на 
комерцијалниот сектор и Војо Трајковски, директор 
на економски работи, им престанува правото за 
потпишување, бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на Рудници и индустрија 
за хром, антимон и арсен „Радуша" — Горче Петров 
се назначени следните лица: Томо Кешкец, рако-
водител на општиот сектор и Благоја Ефтимовски, 
раководител на комерцијалниот сектор, кои прет-
пријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат, во границите на овластувањето, со Ста-
рите регистрирани потписници и тоа: инженер Пано 
Едровски, в. д. главен инженер за рударство, ин-
женер Томислав Тодоровски, главен директор и 
Драган Џартовски, раководител на финансискиот 
сектор, сметано од 7. П. 1968 година. 

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

бр. 151 од 4. XI. 1968 година. (2088) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 964, страна 1305, книга V е запишана под 
фирма: Производно трговско претпријатие „Маке-
донија-спорт" — Скопје — Продавница број 12 во 
Скопје, ул. „106" бр. 11. Предмет на работењето на 
продавницата е промет на мало на спортски рекви-
зити, туристичка опрема, куса и галантериска стока. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Производното трговско претпријатие „Македо-
нија-спорт" — Скопје, со одлуката бр. 287 од 12. I. 
1968 година. , , 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Димовски Иван, раководител, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 719 од 21. X. 1968 година. (2096) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 361, страна 7, книга II е запишано следното: 
Фабриката за градежни материјали „8 ноември" — 
Неготино, со решението бр. 01-724/1 од 30. III. 1968 
година, на Собранието на општината Неготино се 
става под присилна управа и за присилен управ-
ник е назначен Фрањо Еделењи. 

На досегашните потписници на спомената фа-
брика Петар Паунков, директор и Никола Кушев 
службеник, им престанува правото за потпишување, 
бидејќи се разрешени од должност. 

Фабриката под присилна управа ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето Фрањо Еделењи, присилен управник, 
службеник, сметано од 15. IV. 1968 година. 

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

бр. 426 од 18. VI. 1968 година. (2097) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1255, страна 1445, книга V е запишано под 
фирма: Товарна господињске опреме „Горење" — 
Белење — Претставништво и сервис во Скопје, ул. 
„Ленинова" бр. 33. Предмет на работењето на прет-
ставништвото склучување на договори за купопро-
дажба во име и за сметка на претпријатието во рам-
ките на регистрираната дејност на претпријатието; 
решавање на сервисните рекламации, водење на 
евиденција и на пресметка за сервисните поправки; 
продажба на мало и водење на евиденција на про-
изводите на претпријатието, како и на производите 
на коо-перантите. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Товарна господињске опреме „Горење" — 
Белење, со одлуката од одржаната седница на 26. 
III. 1968 година. 
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Раководител на претставништвото е Предраг Си-
мовски. 

Претставништвото и сервисот во Скопје ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

О,д Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 463 од 8. X. 1968 година. (2103) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1257, страна 1503, книга V е запишано под 
фирма: Деловно здружение за производство, пре-
работка и промет со земјоделски производи „Ма-
кедонија — ехпорт" — Скопје, ул. „11 октомври" 
бр. 36. Предмет на работењето на здружението е 
промет во земјата со артикли од земјоделското про-
изводство и репродукциониот материјал потребен 
за земјоделството. 

Деловното здружение е основано со одлуката 
на основачкото собрание држано на 16. V. 1968 
година, од основачите членки и тоа: Земјоделската 
задруга „Мирко Делев" — село Негорци, Земјодел-
ското стопанство „Гевгелиско Поле" — Гевгелија, 
Земјоделската задруга „Иднина" — с. Стојаково. 
Земјоделската задруга „Светлост" с. Црничани, Зем-
јоделскиот комбинат „Радовишко Поле" — Радо-
виш, Земјоделското стопанство „Душан Ќириќ — 
с. Росоман, Земјоделскиот комбинат „Лозар — Ти-
тов Велес, Земјоделската задруга „Изворски" с. 
Богданци, Земјоделскиот комбинат „Преспанско ја-
болко" — Ресен, Трговското претпријатие за промет 
на големо и мало „Овче Поле" — Скопје, Земјо-
делската задруга „Кисела Вода" — Ресен, Здруже-
ното претпријатие „Југо — тутун" — Скопје, „Стив 
Наумов" — Битола, Земјоделската задруга „Пре-
спа" — с. Љубојно, Земјоделската задруга „Црна 
Река" — с. Бучин, Земјоделското стопанство „Мише 
Ефтимов" — Крушево, Трговското претпријатие 
„Градинар Лоза" — Скопје, и Земјоделската задру-
га „Мурговец" с. Врапчишта. 

Деловното здружение за производство, прера-
ботка и промет со земјоделски производи „Македо-
нија ехпорт" — Скопје, ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува Џочков Горѓи, во границите на 
овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Деловното здружение за производство, прера-

ботка и промет со земјоделски производи „Македо-
нија ехпорт" — Скопје е конституирано на 16. V. 
1968 година. За претседател на управниот одбор е 
избран Перо Сасајков, директор на Земјоделскиот 
комбинат „Преспанско јаболко" — Ресен а за заме-
ник Ристо Ичев, директор на' Земјоделската за-
друга „Изворски" с. Богданци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 672 од 29. X. 1968 година. (2104) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
страна 455, книга V е запишана под фирма: „Ма-
кедонија" — претпријатие за извоз-увоз на тутун 
— Скопје — Продавница „Грација" — Скопје, ул. 
„Гоце Делчев" бр. 8. Предмет на работењето на про-
давницата е малопродажба на текстил, куса и пле-
тена стока и конфекција, галантериска и базарска 
стока и играчки, производи од гума, каучук и плас-
тична маса, музички инструменти, радио-апарати и 
прибор, часовници и производи од племенити мате-
ријали, парфимериска и козметичка стока, прибор 
за пишување, деликатесни производи тоа: овошни 
сокови и сирупи во оригинална опаковка, алкохолни 
и безалкохолни пијалоци во оригинална опаковка, 
тутунови преработки, кибрит и прибор. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Македонија" — претпријатие за извоз-увоз 
на тутун — Скопје, со одлуката бр. 80, од одржа-
ната седница на 28. IX. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Драговиќ Мио-
драг. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1092 од 31. X. 1968 година. (2111) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 1247, книга V е запишано след-
ното: Дејноста на „Центроколонијал" — Трговско 
претпријатие за колонијално-прехранбени и мешани 
стоки на големо и мало — Скопје, согласно со 
одлуката на работничкиот совет од одржана седница 
на 12. I. 1968 година се проширува и со произ-
водство на риба. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 760 од 20. VIII. 1968 година. (2119) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1157, страна 1137, книга V е запишана под 
фирма: Работна организација за универзална трго-
вија на големо и мало „Младост" — Скопје — Про-
давница број 3 во Титов Велес, ул. „Киро Чучук" 
број 35. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на колонијална стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Работната организација за универзална тр-
говија на големо и мало „Младост" — Скопје, со 
одлуката бр. 667 од 7. VII. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Миов Мите. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 992 од 26. X. 1968 година. (2128) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. X. 1968 година, рег. бр. 24/62, книга I е запишано 
следното: Споредна дејност на Фабриката за чеш-
лано, волнено и синтетичко предиво „Битола-текс" 
од Битола е дрводелска, машино-боаварската. елек-
тротехничката и автомеханичарската дејност. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 2663 од 15. V. 1968 година, на работничкиот 
совет на Фабриката ,,Битола-текс" од Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 220/68. (2157) 

Окружниот стопански суд во Скоте објавува 
дека во регистарот на претпритатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 1593, книга V е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата за наменив во 
Валандово, ул. „Маршал Тито" бр. 20, на Претпои-
1атието за дрвна индустрии „Треска" — Скопје 
се проширува и со: продажба на мало на произ-
води на кооперанти, електрични апарати за до-
маќинство, Килими, теписи, платно за декор на ста-
нови, музички апарати, постелнина, машини за шие-
ње. детски колички и слично, согласно со одлу-
ката на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Оружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 939 од 23. X. 1968 година. ' (2181) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
страна 1587, книга V е запишано следното: Деј-
носта на Продавницата во Гевгелија на Претприја-
тието за дрвна индустрија „Треска" — Скопје, со-
гласно со одлуката бр. 17335 од 7. VIH. 1968 година, 
на работничкиот совет се проширува и со: продажба 
на мало на производи на кооперанти, електрични 
апарати за домаќинство, ќилими, теписи, платно 
за декор на станови, музички апарати, постелнина, 
машини за шиење, детски колички и слично, со-
гласно со одлуката бр. 17335 од 7. VIII. 1963 година, 
на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 936 од 23. X. 1968 година. (2182) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 1585, книга V е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата во село Богданци, 
на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" 
— Скопје, согласно со одлуката бр. 17335 од 7. VIII. 
196'8 година, на работничкиот совет, се проширува 
и со: продажба на мало на производи на коопе-
ранти, електрични апарати за домаќинство, ќилими, 
теписи, платно за декор на станот, музички апарати, 
постелнина, машини за шиење, детски колички и 
слично. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 977 од 25. X. 1968 година. (2183) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 572, страна 1403, книга V е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки на големо и мало 
„Славија" — Скопје — стовариште во Дебар (во 
близината на Пожарниот дом). Предмет на работе-
њето на стовариштето е продажба на големо и мало 
на производи — артикли и тоа на црнаат мета-
лургија гранка 114, материјали од обоената металур-
гија гранка 115, материјали од индустријата на не-
метали гранка 116, индустријата на градежни ма-
теријали гранка 121 и дрвната индустрија гранка 
122. 

Стовариштето е основано од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки, на големо и мало 
„Славија" — Скопје, со одлуката бр. 657 од 23. I. 
1968 година. 

Раководител на стовариштето е Малиновски 
Лазар. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 179 од 6. XI. 1968 година. (2185) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бп. 4, страна 81, книга И е запишано следното: 
Кон Земјоделскиот комбинат „Куманово" — Кума-
ново се присоединува Центарот за унапредување 
на земјоделството — Куманово, согласно со одлуката 
бр. 0201-708/1 од 15. И. 1968 година на работничкиот 
совет на комбинатот и одлуката бр. 01-170/1 од 17. 
II. 1968 година, на Центарот за унапредување на 
земјоделството — Куманово како и решението бр. 
4732 од 2. IV. 1968 година, на Собранието на општи-
ната Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1114 од 14. XI 1968 година. (2187) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 212, страна 661, книга I е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Претпријатието 
за производство на уметнички брусеви и абразивни 
материјали „Иднина" — Кратово и тоа: Петар Ј. 
Јакимов, шеф на книговодството и Раде Атанасов 
Граматиков, директор, им престанува правото за 
потпишување, бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на претпријатието се на-
значени: Милан Љубенов Јанакие, инженер техно-
лог, в. д. директор, Максимовски Игнатов Стевко, 
в. д. шеф на сметкрводството и Михајло Методиев 
Тренчев, финансиски книговодител, кои претпри-
јатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат, во границите на бвластувањето, сметано од 
7. XI. 1968 година. 

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

бр. 1135 од 25. XI. 1963 година. (2188) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 985, страна 939, книга V е запишано след-

ното: Кон Центарот за домашни Ракотворби и суве-
нири „Сувенир" увоз-извоз — Скопје, се присоеди-
нува Претпријатието за производство промет со сите 
видови ќилими и народни Ракотворби „Вера Паза-
ванска" — Кратово, како погон со одлуките на ко-
лекторите, под фирма: Центар за домашни Ракот-
ворби и сувенири „Сувенир" увоз-извоз — Скопје 
Погон Кратово.Предмет на работењето на погонот е 
производство на предмети, сувенири од бакар и ко-
вано железо и др. како предмети од дрво, длабока 
и плитка резба, дрво со седеф, теписи, ќилими, јам-
болии, предмети од слама, керамика и предмети 
од домашни Ракотворби; добиток, живина и нив-
ните производи, сирење, кашкавал; од групата зе-
ленчук, овошје и преработки, свежи печурки и суви 
печурки; од групата алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци: алкохолни пијалоци, природни вина, де-
сертен вињак, специјални и пенливи вина, вер-
мут, мараска, природни ракии, сливовица, жестоки 
пијалоци, ликери, безалкохолни пијалоци, пиво; од 
групата индустриски прехранбени производи — си-
рење; од групата тутун и тутунски преработки-ту-
тун и цигари; од групата производи од домашни 
Ракотворби и уметничко занаетчиство: производи 
од народни Ракотворби, производи од уметничкото 
занаетчиство, дрворезбарски производи, филигран-
ски производи, изработки од ковано железо, укра-
сни предмети од стакло и керамика, сувенири, рачно 
ткаени ќилими, текстилни производи со народен 
вез, блузи со народен вез, чипка, приглавци, на-
родни носии, обувки со народни мотиви, опинци, 
торби со народни мотиви, кожна галантерија со 
народни мотиви, дрвна галантерија од фолклорен 
карактер, плетени корпи, плетарски изработки,' чет-
ки; од групата книги — печатарски работи, грамо-
фонски плочи; од групата радио ТВ апарати, гра-
мофони, магнетофони и други акустични апарати, 
радио-апарати, телевизори, транзистори, електрични 
— музички инструменти, апарати за сликање и рео 
продукција на звук, магнетофони, радио и ТВ де-
лови, акумулатори и батерии за радио-апарати, при-
бор и алат за радио-техника; од групата текстил 
и текстилни суровини: волна, памучно предиво, па-
мучен конец, конец од синтетични влакна, вешта-
чки предива, синтетички предена, памучни ткае-
нини, волнени ткаенини, ткаенини од цел влакно, 
ткаенини од мешано предено, ткаенини волнени, 
плетени, чипка, везови, волнени ќебиња, кревет-
ски чаршави, пешкири, прекривки за кревети, рач-
но изработени волнени ќилими, машини, машки и 
женски чорапи, веш, машки плетени облеки, жен-
ски плетени облеки, детски плетени облеки, тек-
стилна конфекција, женски фустани, женски блу-
зи, кожни палта, шалови, чадори, шарпи, текстилна 
галантерија, волнена и памучна трикотажа, отира-
чи и престирачи, трикотажа од синтетика, волна, 
синтетички влакна, валано предено, памучно пре-
дено, предено од вештачка свила, предено од син-
тетички влакна, памучни ткаенини, волнени ткае-
нини, ткаенини од вештачка свила, ткаенини од цел 
влакно, импрегнирани ткаенини; од групата жи-
тарици и мелнички преработки и тоа пченица и јач-
мен; од групата руди, метали, легури и неметали 
и тоа керамички плочки, бакар, алуминиум; од 
групата бои и лакови, аналински бои и пигменти; 
од групата хемикалии — каучук и кибрит, гуми, мо-
торни возила (надворешни), пластични маси, бајци, 
внатрешни гуми за моторни возила; од групата кан-
целариски материјали, хартија и пишувачки школ-
ски прибор, налив пера, технички патент моливи, 
моливи, пантлика за сметачки машини и пишувачки 
машини, мини за моливи, шах-гарнитури, регистар 
каси, нетрон книга, картони, специјални хартии, 
пергамент хартии, хартија за технички цели и пи-
шувачки прибор; од групата кожа, крзно и произ-
води од кожа: кожни чевли, кожна галантерија, 
кожни палта, кожна облека, кожна конфекција, 
табачка волна, говедска кожа, кожа од ситен до-
биток со волна, свинска кожа, заечка кожа, астра-
ган, кожа од крзно, горна говедска кожа, технички 
ремени; од групата мдицински и фармацевтски 
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производи и медицински инструменти: санитарни и 
козметички производи и препарати, филмови за 
фотоапарати, производи од пластични маси, меди-
цински инструменти, фармацевтски суровини, ла-
бораториски апарати и инструменти; од групата 
дрво и дрвни производи, дрвен јаглен, градежно 
дрво, букова резана граѓа, јасенова резана граѓа, ре-
зана граѓа, фурнири, буков фурнир, превов фур-
нир, шпер-плоча, вештачки дрвени плочи, дрвени 
кутии, паркет, куќен дрвен материјал, дрвна галан-
терија, дрвени резбарски изработки, дрвени столици, 
дрвени наслонувачки, канцелариски материјал, дрв-
но-метален и пластичен намештај, трупови за фур-
нир, егзотично дрво и плута; од групата друмски 
моторни возила, делови, прибор и гуми за моторни 
возила, патнички автомобили, специјални возила, 
делови за моторни возила и гуми за моторни возила; 
од групата опрема за градежништвото, освен елек-
троопрема, градежни машини; од групата опрема 
и утензилии за текстилна индустрија, освен електро-
опрема; машини за текстилна индустрија, утензи-
лии за текстилна индустрија; од групата опрема за 
машиностроителство, металопреработувачка и дру-
га индустрија, освен електроопрема, опрема и уре-
ди за индустрија на целулоза и книги, опрема т: 
уреди за прехранбена индустрија; од групата елек-
троопрема електронски машини и уреди, електро-
опрема за рударство; од групата валани и вле-
чени производи на обоена металургија лимови од 
обоени метали; од групата металопреработувачка 
и техничка стока: рачен алат, прибор за јадење, 
метална галантерија, брави, катанци и клучеви, 
кујнски и куќен метален прибор, техничка метална 
стока шивачки и индустриски машини, машини, 
шивачки машини за домаќинство; од групата елек-
тротехнички материјали, освен електрични машини, 
електричен инсталационен материјал, материјал за 
електрично осветление, електрични апарати, автое-
лектричен материјал, изолационен материјал и 
електротехнички материјал; од групата стакло, пор-
целан и керамика, керамички плочи, прозорско ста-
кло, стаклени садови, стаклена амбалажа, кристално 
стакло, кристал, стаклена волна, керамички са-
дови порцелански садови; од групата фотографски 
и оптички апарати, инструменти и прибор, фото-
апарати, киноапарати, фотографски материјал, оп-
тички апарати и инструменти; од групата предмети 
за широка потрошувачка: кожна галантерија, га-
лантериска и базарска стока, детски играчки, ло-
вечко оружје и прибор, часовници, бижутерија, про-
изводи од благородни метали, рибарски материјали 
и прибор, спортски прибор; производи од волнена 
трикотажа, производи од синтетичка трикотажа. 

Погонот е основан со присоединување на Прет-
пријатието за производство и промет со сите ви-
дови килими и народни Ракотворби „Вера Пазо- ' 
ванска" — Кратово кон „Сувенир" — Скопје, како 
погон, со одлуките на колективите. 

Раководител на погонот е Бранко Андреевски. 
Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува, матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Со присоединувањето се брише регистарот 
Претпријатието за производство и промет со сите 
видови ќилими и народни Ракотворби „Вера Пазо-
канска "— Кратово од регистарскиот лист бр. 263, 
страна 1005, книга I. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 127 од 30. VIII. 1968 година. (2189) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претприЈ ати јата и дуќаните, 
рег. бр. 985, страна 939, книга V е запишано след-
ното: Кон Центарот за домашни Ракотворби и 
сувенири „Свенир" увоз-извоз — Скопје, се при-
соединува Претпријатието за изработка на сите 
видови ќилими и домашни Ракотворби „Вера Јо-
циќ" — Крива Паланка, како погон, со одлуките 
на колективите, под фирма: Центар за домашни 
Ракотворби и сувенири „Сувенир" увоз-извоз —-
Скопје Погон Крива Паланка. 

Предмет на работењето на погонот е производ-
ство на предмети, сувенири од бакар и ковано 
железо и др., како предмети од дрво, длабока и 
плитка резба, дрво со седеф, теписи, ќилими, јам-
болии, предмети од слама, керамика и предмети 
од домашни Ракотворби; од групата добиток, жи-
вина и нивни производи, сирења и кашкавал; од 
групата зеленчук, овошје и преработки, пресни 
печурки и суви печурки; од групата алкохолни 
и безалкохолни пијалоци: алкохолни пијалоци, 
природни вина, дезертен вињак, специјални и 
пенливи вина, вермут, мараска, природни ракии, 
слибовица, жестоки пијалоци, ликери, безалкохол-
ни пијалоци, пиво; од групата индустриски пре-
хранбени производи, сирења; од групата тутун 
и тутунски преработки: тутун и цигари; од гру-
пата производи од домашни Ракотворби и умет-
ничко занаетчиство; производи од народни Ра-
котворби, производи од уметничко занаетчиство, 
дрво, резбарски производи, филигрански произ-
води, изработка од ковано железо, украсни пред-
мети од стакло и керамика, сувенири, рачно ткае-
ни ќилими, текстилни производи со народен вез, 
блузи со народен вез, тантели, приглавци, народ-
ни носии, обувки со народни мотиви, опинци, тор-
би со народни мотиви, кожна галантерија со на-
родни мотиви, дрвна галантерија од фолклорен ка-
рактер, плетени корпи, плетарски изработки — 
четки; од групата книги и печатарски работи, гра-
мофонски плочи; од групата радио и ТВ апарати, 
грамофони, магнетофони и други акустични апа-
рати; грамофони, грамофонски плочи, радио-апа-
рати, телевизори, транзистори, електрични музички 
инструменти, апарати за сликање и репродукција 
на звук, магнетофони, радио и ТВ делови, акуму-
латори и батерии за радио-апарати, прибор и алат 
за радиотехника; од групата текстил и текстилни 
суровини: волна, памучна преѓа, памучен конец, 
конец од синтетични влакна, вештачки преѓи, син-
тетички преѓи, памучни ткаенини, волнени ткае-
нини, ткаенини од цел влакно, ткаенини од мешано 
предено, ткаенини волнени, плетени, тантела, ве-
зови, волнени ќебиња, креветски чаршави, пеш-
кири, прекривки за кревети, рачно изработени вол-
нени ќилими, машини, машки и женски чорапи, 
најлон чорапи, веш, машки плетени облеки, жен-
ски плетени облеки, детски плетени облеки, тек-
стилна конфекција, женски фустани, женски блу-
зи, кожни палта, шалови, чадори, шарпи, текстилна 
галантерија, волнена и памучна трикотажа, оти-
рачи и престирачи, трикотажа од синтетика, вол-
на, синтетички влакна, валано предено, памучно 
пределно, предено од вештачка свила, преѓа од 
синтетички влакна, памучни ткаенини, волнени 
ткаенини, ткаенини од вештачка свила, ткаенини 
од цел влакно, импрегнирани ткаенини; од групата 
житарици и млински преработки; пшеница и јач-
мен; од групата руди, метали, легури и, неметали, 
керамички плочи, бакар, алуминиум; од групата 
бои и лакови, анилински бои, пигменти; од групата 
хемикалии, каучук и кибрит, гуми и моторни во-
зила (надворешни) пластични маси, бајци и вна-
трешни гуми за моторни возила; од групата кан-
целариски материјал, хартија и пишувачки школ-
ски прибор, налив пера, технички патент-моливи, 
моливи, пантлики за машини за сметање и пишу-
вачки машини, мини за моливи, шах гарнитури, 
регистар каси, натрон книга, картони, специјални 
хартии, пергамент хартии, хартија за технички 
цели, пишувачки прибор; од групата кожа, крзно 
и производи од кожа, кожни чевли, кожна галан-
терија, кожни палта, кожна облека, кожна конфек-
ција, табачка волна, говедска кожа, кожа од си-
тен добиток со волна, свинска кожа, заечка кожа, 
астраган, кожа за крзна, горна говедска кожа, 
технички ремени; од групата медицински и фар-
мацевтски производи и медицински инструменти, 
санитарни и козметички производи и препарати, 
филмови за фотоапарати, производи од пластични 
маси, медицински инструменти, фармацевтски су-
ровини, лабораториски апарати и инструменти; од 
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групата дрво и дрвени производи: дрвен јаглен, 
градежно дрво, букова резана граѓа, јасенова ре-
зана граѓа, резана граѓа, фурнири, букови фур-
нири, превов фурнир, шпер-плочи, вештачки др-
вени плочи, дрвени кутии, паркет, куќен дрвен 
материјал, дрвена галантерија, дрвени резбарски 
изработки дрвени столици, дрвени наслонувачки, 
канцелариски намештај, дрвнометален и пластичен 
намештај, трупови за фурнир, егзотично дрво и 
плута; од групата друмски моторни возила, делови, 
прибор и гуми за моторни возила, патнички авто-
мобили, специјални возила, делови за моторни во-
зила, гуми за моторни возила; од групата опрема 
за градежништвото освен електроопрема, градежни 
машини; од групата опрема и утензилии за тек-
стилна индустрија, освен електроопрема, машини 
за текстилна индустрија, утензилии за текстилна 
индустрија; од групата опрема за машиностроител-
ство, метал опреработувачка и друга индустрија, 
освен електроопрема, опрема и уреди за индустрија 
на целулоза и книги, опрема и уреди за прехран-
бена индустрија; од групата електроопрема елек-
тронски машини и уреди, електро-опрема за ру-
дарство; од групата валани и влечени производи 
на обоената металургија, лимови од обоени ме-
тали; од групата металопреработувачка и техни-
чка стока: рачен алат, прибор за јадење, метална 
галантерија, брави, катанци и клучеви, кујнски и 
куќен метален прибор, техничка метална стока, ши-
вачки и индустриски машини, шивачки машини за 
домаќинство; од групата електротехнички матери-
јали, освен електрични машини, електричен инс-
талациони материјал, материјал за електрично 
осветление, електрични апарати, авто-електричен 
материјал, изолационен материјал, електро-технич-
ки материјал; од групата стакло, порцелан и кера-
мика, керамички плочки, прозорско стакло, стакле-
ни садови, стаклена амбалажа, кристално стакло, 
кристал, стаклена волна, керамички садови, пор-
целански садови; од групата фотографски и оп-. 
тички апарати, инструменти и прибор, фотоапа-
рати, киноапарати, фотографски материјали, оп-
тички апарати и инструменти; од групата предмети 
од широка потрошувачка: кожна галантерија, га-
лантериска и базарска стока, детски играчки, ло-
вечко оружје и прибор, часовници, бижутерија, 
производи од благородни метали, рибарски мате-
ријали и прибор , и спортски прибор; производи 
од волнена трикотажа, производи од синтетичка 
трикотажа. 

Погонот е основан со присоединување на Прет-
пријатието за изработка на сите видови ќилими и 
домашни Ракотворби „Вера Јоциќ" — Крива Па-
ланка, кон „Сувенир" — центар за домашни Ра-
котворби и сувенири увоз-извоз — Скопје, како 
погон, со одлуките на колективите. 

Раководител на погонот е Димитар Боризов 
Ваневски. 

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Со присоединувањето Претпријатието за из-
работка на сите видови ќилими и домашни Ра-
котворби „Вера Јоциќ" — Крива Паланка се бри-
ше од регистарот од регистарски лист бр. 264, стра-
на 1011, книга I. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф к 
бр .9 од 30. VIIi: 1968 година. (2190) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 677, книга I е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата број 1 во Кичево, 
на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" 
— Скопје, согласно со одлуката бр. 17395 од 7. 
VIII. 1968 година на работничкиот совет, се про-
ширува и со: продажба на мало на производи на 
кооперанти;, електрични апарати за домаќинство, 
ќилими, теписи, платно за декор на станови, му-
зички апарати, постелнина, машини за шиење, 
детски колички и слично. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 973 од 25. X. 1968 година. (2191) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1261, страна 1535, книга V е запишано под 
фирма: Земјоделски задружен комбинат ,,Аграр' 
село Бутел, Скопско. Предмет на работењето на 
комбинатот е: производство на земјоделски, лозар-
ски, овоштарски, градинарски, сточарски и други 
земјоделски производи на сопствена површина и 
организирање на такво производство во коопера-
ција со индивидуалните производители и стопански 
организации; доработка (сортирање — пакување) 
преработка и ускладиштување на земјоделски и 
добиточни производи произведени ед сопствено про-
изводство, во кооперација со индивидуалните зем-
јоделски производители и откупени од индивидуал-
ните и другите производители; организира и дава 
стручна помош во производство на сите видови 
земјоделски производи по пат на договарање; врши 
услуги за заштита од болести и штетници на зем-
јоделското и добиточното производство како и до-
биток на индивидуални производители и стопан-
услуги за заштита од болести и штетници на зем-
јоделски и добиточни производи од индивидуал-
ните земјоделски производители и стопански ор-
ганизации и обезбедува пласман и продажба на ис-
тите на големо и мало на територијата на СФРЈ; 
врши откуп и продажба на сурова кожа и волна; 
ги снабдува индивидуалните земјоделски произ-
водители со сите видови репродукционен материјал, 
добиточна храна и заштитни средства; ги снабду-
ва членките — кооперанти и другите консума-
тори со прехранбени, индустриски, колонијални и 
други стоки за широка потрошувачка; врши ус-
луги со земјоделски машини на индивидуалните 
производители и стопански организации; врши про-
мет со прехранбени, индустриски, колонијални и 
други стоки на големо и мало; врши промет со ме-
со, јајца и риба на големо и мало; промет со це-
мент, салонит, бетонско железо и друг градежен 
материјал на големо и мало; произведува цвеќе 
за букети и секакви декоративни растенија и про-
мет со такви производи на големо и мало; произ-
ведува репродукционен материјал, секаков вид на 
садници, семе расади, вегетативни растенија — ре-
про — органи и слично, и промет на такви мате-
ријали, на големо и мало; проектира и изведува 
внатрешна и надворешна биодекорација и одр-
жува објекти, врши декорирање со биоматеријал' 
произведува ѓубриви смеси за одгледување на раз-
ни растенија, водени раствори за прехранување 
и формирање на декоративни растенија и промет 
на такви производи на големо и мало; произведува 
садови за одгледување на декоративни растенија 
и врши промет со такви производи, на големо и 
мало; дава стручна помош и такви услуги за од-
гледување и заштита на декоративни растенија hl 
организации и индивидуални производители, из-
дава стручни публикации; организира производ-
ство и работа по точките 13, 14, 16, 16, 17, 18, 19 
и врз база на кооперација и деловна соработка со 
стопанските и други организации и индивидуални 
производители и промет со истите производи, на 
големо и мало; преку механичка работилница врши 
сервисни услуги — поправка на сопствени земјо-
делски и други машини и врши сервисни услуги 
— поправка на земјоделски и други машини( мо-
торни возила) на индивидуални земјоделски про-
изводители, други граѓани стопански организации. 

В. д. директор на Задружниот комбинат е Ди-
митар ѓорѓи Дацевски, дипломиран инженер агро-
ном. 

Комбинатот е основан со соединување на Зем-
јоделската задруга „Башинец" — село Бутел и 
Претпријатието за производство на декоративни 
растенија и биодекорација „Биодекор" — Скопје, 
со одлуката бр. 1242 од 30. IX. 1968 година, на 
работничкиот совет на „Биодекор" — Скопје и 
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одлуката бр. 1850 од 1. X. 1968 година, на Земјодел-
ската задруга „Башинец" село Бутел, на задруж-
ниот совет. 

Комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Димитар Горѓи Дацевски в. д. директор, 
во границите на овластувањето. 

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

бр. 1050 од 26. XI. 1968 година. (2203) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 572, страна 1403, книга V е запишана под 
фирма: Трговското претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки, на големо и мало 
„Славија" L - Скопје — Продавница за стакло и су-
венири „Фонтана" — Скопје, ул. „Маршал Тито" 
бр. 19. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на стакло и друга стока за широка по-
трошувачка. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет со пре-
хранбени и индустриски стоки на мало и големо, 
со одлуката бр. 1661 од 29. П. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Куксановиќ 
Милан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 306 од 19. VII. 1968 година. (2194) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 165, страна 523, книга И е запишано след-
ното: Дејноста на Градежното претпријатие „Гра-
нит" — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-13212 
од 25. IX. 1968 година на работничкиот совет и 
елаборатот за економска оправданост се проширува 
и со: геомеханички, асфалтни и бетонски испиту-
вања преку сопствена лабораторија за потребите 
на претпријатието и други лица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1027 од 6. XI. 1968 година. (2201) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 936, страна 463, книга IV е запишано след-
ното:^ Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Претпријатието за производство на де-
коративни растенија и биодекорација „Биодекор" 
— Скопје, бидејќи се соединува со Земјоделската 
задруга „Башинец" — село Бутел во комбинат 
под назив: Земјоделско-задружен комбинат „Аг-
n ao" — село Бутел, со одлуката бр. 1242 од 30. 
IX 1968 година на работничкиот совет на „Био-
декор" — Скопје, и одлуката бр. 1850 од 1. X. 1968 
година, на задружниот совет на Земјоделската за-
друга „Башинец" село Бутел. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1054 од 26. XI. 1968 година. (2205) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 65, книга II е запишано след-
ното: Дејноста на Кожарата „Куманово" — Кума-
ново, согласно со одлуката бр. 02-7225/2 од 29. X. 
1968 година на работничкиот совет, се проширува 
и со тоа да може сите свои производи како фи-
нален производ да ги продава на мало. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1187 од 26. XI. 1968 година. (2206) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 677, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата 
број 5 во Скопје, на ул. „Иво Рибар Лола" бр. 130, 
на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" 

— Скопје, Стојменов Таки е разрешен од долж-
ност и за раководител на истата е назначен Ри-
стовски Ристо, кој нема да биде потписник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 99 од 25. X. 1968 година. (2210) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 1595 е запишано следното: Деј-
носта на Продавницата број 5 во Скопје, ул. „Иво 
Рибар. Лола" број 130, на Претпријатието за дрвна 
индустрија „Треска" — Скопје, согласно со одлу-
ката бр. 17335 од 5. VIII. 1968 година, на работ-
ничкиот совет се проширува и со продажба на 
мало на производи на кооперанти, електрични апа-
рати за домаќинство, ќилими, теписи, платно, плат-
но за декор на станот, музички апарати, постел-
нина, машини за шиење, детски колички и слично. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 937 од 25. X. 1968 година. (2211) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 1539, книга V, е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата во Горче Петров, ул. „152" 
бб на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" 
— Скопје, согласно со одлуката бр. 593 од 9.1.1968 
год., на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 100 од 23.X.1968 год. (2212) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 1583, книга I е запишано след-
ното: За потписници на Претпријатието за дрвна ин-
дустрија „Треска" — Скопје остануваат старите 
регистрирани потписници, со решението Фи. бр. 
576 од 23.VI.1967 година и тоа: Блажевски Стојан, 
шеф на сметководството на претпријатието, Панче 
Смилевски, шеф на книговодството на продавница-
та, Киро Марковски, директор и Илија Божинов-
ски, директор на стопанско-сметководниот сектор, 
само што начинот на потпишувањето со одлуката 
бр. 539 од 9.1.1968 година на работничкиот совет на 
претпријатието ќе се одвива по овој ред: 

а) Киро Марковски ќе потпишува напоредно со 
Илија Божиновски. 

б) Киро Марковски или Илија Божиновски на-
поредно со Смилевски Панчо. 

в) Киро Марковски или Илија Божиновски со 
Блажевски Стојан, сметано од 6.III.1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 266 од 25.Х.1968 година. (2213) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 1589, книга V, е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието за дрвна индус-
трија „Треска" — Скопје, согласно одлуката бр. 
17352 од 7.VIII.1967 година на работничкиот совет 
се проширува и со: производство и продажба на 
монтажни бараки, импрегнирана иверица за изра-
ботка на монтажни куќи и градежен материјал. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 912 од 23.X.1968 година. (2214; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 1593, книга V, е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата во Скопје, на ул. 
„386'" бб, на Претпријатието за дрвна индустрија 
„Треска" — Скопје, се проширува и со продажба на 
мало на производи на кооперанти, продажба на 
електрични апарати за домаќинство, ќилими, тепи-
си, платно за декор на станот, музички апарати, 
постелнина, машини за шиење, детски колички v 
др., согласно со одлуката бр. 17335 од 7.VIII.196S 
година на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 935 од 23.X.1968 година. (2215) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 1591, книга V, е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата број 6 во Ѓорче 
Петров, ул. „Маршал Тито" бр. 35, на Претприја-
тието за дрвна индустрија „Треска" — СкопЈе, со 
проширува и со продажба на мало на кооперанти, 
електрични апарати за домаќинство, килими, тепи-
си, платно за декор на станот, музички апарати, 
постелнина, машини за шиење, детски колички и 
слично, согласно одлуката бр. 17335 од 7.VIII.1968 
година на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 938 од 23.X.1968 година. (2216) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 1587, книга V, е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието за дрвна индус-
трија „Треска" — Скопје,, согласно одлуката бр. 
22487 од 27.XI.1967 година на работничкиот совет 
се проширува и со: набавка и продажба на железни 
благајни, железни ормани, железни полици, р а ф -
тови, картотечни железни ормани за употреба во 
книговодството, техничка документација, архивски 
и библиотекарски полици, метални колички за тран-
спорт, метални маси, машини-сметалки и машини за 
пишување-рачни и електрични, гардеробни ормани, 
ормани за алат и слично. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1224/67 од 23.Х.1968 год. (2217) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 985, стрна 1579, книга V, е запишана под 
фирма: Центар за домашни Ракотворби и сувенири 
„Сувенир" увоз-извоз — Скопје — Продавница во 
Титов Велес, ул. „Димитар Влахов" бр. 49. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на 
разни волнени, памучни, синтетични предива — 
волница, памучни предива, памучни, волнени, синте-
тички и вештачки ткаенини, разна трикотажа, плат-
но за вез, разни конци за везење, плетење и шиење, 
волница за рачно плетење, целокупна галантерија, 
бижутерија, базарска стока, козметика и парфиме-
рија, кожна галантерија, разни кожни, памучни и 
други торби; детски играчки, спортски прибор, кри-
стал, украсни предмети сувенири, сувенири од раз-
ни материјали, украсни прдмети од разни материја-
ли, производи од бакар и благородни метали, часов-
ници. 

Раководител на продавницата е Виолета Пав-
ловска. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Центарот за домашни Ракотворби и сувени-
ри „Сувенир" — увоз извоз — Скопје, со одлуката 
бр. 403 од 22.11.1968 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 219 од 30.VIII.1968 година. (2218) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 1951, книга V, е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните од рег. бр. 77, страна 1023, книга III, 
Продавницата во село Јегуновце на Претпријатието 
за дрвна индустрија „Треска" — Скопје, согласно 
одлуката бр. 593 од 9.1.1968 година на работничкиот 
совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 101 од 23.Х.1968 година. (2220) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 1585,; книга V, е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата во Тетово, на ул. 
„Илинденска" бр. 10, на Претпријатието за дрвна 
индустрија „Треска" — Скопје, се проширува и со: 

продажба на мало на производи на кооперанти, 
електрични апарати за домаќинство, музички апа-
рати, платно за декор на станот, килими, теписи, по-
стелнина, машини за шиење, детски колички и дру-
го, согласно со одлуката бр. 17335 од 7.VHL1968 го-
дина на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 976 од 25.X.1968 година. (2221) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
11.1.1968 година, страна 143, реден број 3, е запиша-
но основањето на Продавница, со седиште во Беро-
во, ул. „Маршал Тито" бр. 122. 

Продавницата ќе врши снабдување со репродук-
циони материјали, средства за работа и занаетчиски 
производи. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
трговија и производство и унапредување на занает-
чиството „Занатпромет" — Берово. 

Раководител на продавницата е Киро Касамски, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на претприја-
тието. 

Впишувањето на продавницата е извршено ве 
регистарот врз основа поднесената пријава бр. 760 
од 28.XI.1967 година од страна на директорот на 
претпријатието и одлуката бр. 8 од 10.XI.1967 година 
на задружниот совет на истата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 388/68. (805) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека регистарот на претпријатијата и дуќните, рег. 
бр. 1157, страна 813, книга V, е запишана под фир-
ма: Работна организација за универзална трговија 
на големо и мало „Младост" — Скопје, населба Ма-
џари И — Продавница број 2 за мешани стоки во 
Кавадарци. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на мешана индустриска стока. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Работната организација за универзална трговија 
на големо и мало „Младост" — Скопје, населба 
„Маџари" II, со одлуката бр. 218 од 2.IV.1968 година. 

Раководител на продавницата е Кирил Нејков. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 436 од 29.IV.1968 година. (1035) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1135, страна 709, книга V, е запишано след-
ното: „Скопје промет" — претпријатие за промет и 
услуги во прометот на големо и мало — Скопје, 
согласно одлуката на работничкиот совет и увере-
нието бр. 13-12/667 од 21.1.1968 година на Собранието 
на општината Кале — Скопје се преселува на ул. 
„Загребачка" бр. 13. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 341 од 9.V.1968 година. (1048) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1220, страна 1163, книга V, е запишано под 
фирма: Градежно занаетчиско претпријатие „Фас-
коп" — Скопје, ул. „275" бр. 25/6. Предмет на рабо-
тењето на претпријатието е изработка на терацер-
ски и електроинсталатерски работи. 

Претпријатието е основано' од работничкиот 
совет на Градежно-занаетчиската задруга „Слога" 
Тетово, со одлуката бр. 03—571 од 23.111.1968 година, 
со прераснување на задругата во претпријатие и 
тоа: Градежно-занаетчиско претпријатие „Фаскоп" 
— Скопје. 

В.д. директор на претпријатието е Велчо Бла-
жев Арсовски. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Велчо Блажев Арсовски, в.д. директор, 
во границите на овластувањето. 
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Обврската пред банката е со еден потпис. 
Градежно-занаетчиското претпријатие „Фаскоп" 

— Скопје е конституирано на 11.V.1968 година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 603 од 24.V.1968 година. (1150) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 283, страна 1091, книга И, е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Градежно-занаетчиската задруга „Слога" 
— Тетово, бидејќи со одлуката бр. 03—571 од 23.111. 
1968 година на работничкиот совет прерасна во 
Градежно-занаетчиско претпријатие „Фаскоп" — 
Скопје, ул. „275" бр. 25/6. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 602 од 24.V.1968 година. (1173) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 440, страна 613, книга II, е запишано след-
ното: Шумско-индустрискиот комбинат „Страшо 
Пинџур" — Кавадарци, со решението бр. 01-2799 од 
22.IV.1968 година се става под присилна управа. 

За присилен управник е назначен Тодор Грозда-
нов, кој комбинатот под присилна управа ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, сметано од 10.V.1968 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
На досегашните потписници на комбинатот и тоа: 

Коцев Гоко, Тошо Чулев, Кујунџиева Магда, Попов 
ѓорѓи, Колев Трајче, Трифунов Крсте и Мукаетов 
Ангел им престанува правото за потпишување, би-
дејќи се разрешени од должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 566 од 3.VII.1968 година. (1261) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 440, страна 613,, книга II, е запишано под 
фирма: Шумско-индустриски комбинат „Страшо 
Пинџур" — Кавадарци — Стовариште во Скопје, 
ул. „750" бб. Предмет на работењето на стовариш-
тето е продажба на големо и мало на производите 
на ШИК „Страшо Пинџур" — Кавадарци и тоа: 
режана граѓа, шпер-плочи, иверасти плочи, племе-
нити фурнири, амбалажа, монтажни делови, галан-
терија и останат градежен материјал, оплеменети, 
иверасти плочи и градежна столарија. 

Стовариштето е основано од работничкиот совет 
на Шумско-индустрискиот комбинат „Страшо Пин-
џур" — Кавадарци, со одлуката бр. 900/2 од 24.П.1968 
година. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Иванковски Димко- раководител, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 737 од 3.VII.196'8 год. (1263) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 96, страна 263, е запишано следното: Досе-
гашниот директор на Печатницата „Просвета" — 
Куманово, Томе Данковски е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За директор на Печатницата „Просвета" — Ку-
маново е назначен Пачков Ј. Трајко, кој истата 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето, со старите регистрирани 
потписници и тоа: Христо М. Ивановски и Стоил-
ковски Љубомир, сметано од 28.V.1968 година. 

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

бр. 659 од 3/VII.1968 година. (1353) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 31, страна 17 е запишано' следното: Досегаш-
ниот в.д. директор на Градежно-услужното претпри-
јатие „Ремонт" — Скопје — Ивановски Драган е 

разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување,, бидејќи е разрешен од должност. 

За в.д. директор на Градежно-услужното прет-
пријатие „Ремонт" — Скопје е н,азначен Велковски 
Данило, кој претпријатието ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластување-
то, со стариот регистриран потписник Игнатовск^ 
Јове, шеф на сметководството, сметано од 7.VI.1968 
година. 

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

695 од 15.VII.1963 година. (1428) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1085, страна 435, книга V, е запишано след-
ното: Досегашниот в.д. директор на Занаетчиската 
браварска задруга „Цветан Димов" — Скопје, Ди-
мовски Дончо, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За в.д. директор на Занаетчиската браварска 
задруга „Цветан Димов" — Скопје, е назначен 
Дончесвки Јован, кој задругата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, со новоназначениот потписник Костадино-
ва Фотика, шеф на сметководството. 

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

бр. 606 од 30.V.1968 година. (1447) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1173, страна 887, книга V, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за посредување во 
трговијата на големо и мало „Југотрговија" — Скоп-
је — Продавница во Скопје, ул. „Цветан Димов" бр. 
131. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на овошје и зеленчук, конзервирани и фла-
ширани производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за посредување во 
трговијата на големо и мало „Југотрговија" — Ско-
пје, со одлуката бр. 101/1 од 25.VII.1968 година. 

Раководител на продавницата е Стојановски 
Горѓи. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 919 од 30.VIII.1968 година. (1754) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 233, страна 577, книга II, е запишано след-
ното: На досегашниот директор на Фабриката за 
метален намештај „Браќа Кошулчеви" — Титов 
Велес, ѓорѓиев Тихомир, директор, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишување. 

За нов потписник е назначен инж. Александар 
Јован Никодиновски, кој фабриката ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со старите регистрирани потписни-
ци и тоа: Сердаревиќ Петар, финансиски директор, 
Здравевски Панче, комерцијален директор, Нусис 
Томас, технички директор и ѓорѓиев Јован Никола, 
шеф на производството, сметано од 18.111.1968 го-
дина. 

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

бр. 330 од 24.VI.1968 година. (1459) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 353, страна 211, книга II, е запишано под 
фирма: Фискултурен клуб „Тетекс" — Тетово — 
Бифе во Тетово, ул. „Маршал Тито" бр. 56. Пред-
мет на работењето на бифето е точење на алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци и подготвување на 
разни печени и други мезелуци. 
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Бифето е основано од управниот одбор на Фис-
културниот клуб „Тетекс" — Тетово, со одлуката 
од одржаната седница на 23.11.1968 година. 

Раководител на бифето е Димковски Богоја Пе-
тре. 

Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува основачот, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 702 од 14.VI.1968 година. (1466) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации, на 
17.VI. 1963 година, страна 246, реден број 9 е за-
пишана промената на досегашниот присилен управ-
ник на Претпријатието за конфекција „8 Март" од 
Пробиштип, Методи Спасовски. За присилен управ-
ник е назначен Љубе Тачев, кој ќе ја претставува 
и потпишува конфекцијата, а за член на присилна-
та управа на Конфекцијата е назначен Владо Гичев 

Промената на присилниот управник и на членот 
е запишана во регистарот врз основа на решение-
то бр. 01-2333/1 од 27.XII.1967 година на Собранието 
на општината Пробиштип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 299/68 година. (1551) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21.111.1968 година, страна 317, реден број 2, е за-
пишана промената на досегашниот потписник на 
Ресторанот за општествена исхрана „Турист" при 
Памучната индустрија „Македонка" од Штип. За 
раководител е назначен Коце Чупчев. 

Промената на раководителот на Ресторанот за 
општествена исхрана „Турист" на Памучната ин-
дустрија „Македонка" — од Штип, е запишана во 
регистарот врз основа одлуката бр. 77-239/ФУО од 
26.1.1968 година на управниот одбор на Индустри-
јата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 83/68. (1654; 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27.VI.1968 година, рег. бр. 2/55, книга IV, е запиша-
но следното: Се проширува дејноста на Земјодел-
ската задруга „Кисела Вода" од Ресен, уште со 
производство на домашни Р а к о т в о р б и во село Крани 
и Лева Река. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 01-2040/1 од 26.VI.1968 година на задружниот со-
вет на Земјоделската задруга „Кисела Вода" од Ре-
сен и решението бр. 04-6510/1 од 24.VI.1968 година 
на Собранието на општината Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 283/68. (1699) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26.VI.1968 година, рег. бр. 2/55, книга IV, е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Земјо-
делската задруга „Кисела Вода" од Ресен уште 
со трговија на големо и мало со следните видови 
стоки, пресни и сушени кожи, волна, кожна галанте-
рија, гумени производи, памучни и волнени мате-
ријали и ткаенини. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 01-2038/1 од 26.VI.1968 година на задружниот 
совет на ЗемЈсделската задруга „Кисела Вода" од 
Ресен и решението бр. 04-6509/1 од 24.VI.1968 годи-
на на Одделението за стопанство на Собранието на 
општината Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 289/68. (1700) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27.VI.1968 година, рег. бр. 2/55, книга IV, е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Земјоделската 

задруга „Кисела Вода" од Ресен, уште со колење 
на жива стока, производство на месо и месни про-
изводи. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 01-2039/1 од 26.VI.1968 година на задружниот 
совет на Земјоделската задруга „Расплод" од Ресен 
и решението бр. 04-6511 од 24.VI.1968 година на 
Одделението за стопанство на Собранието на оп-
штината Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр 290/68 година. (1701) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при централното учили-

ште „Реџо Рушит Зајази" село Зајас — Кичево, 

распишува 
К О Н К У Р С 

ЗА УЧЕБНАТА 1969/70 ГОДИНА 

I. НА АЛБАНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК 

1. Пом. директор на централното училиште 
2. Наставник по француски јазик 
3. Наставник по математика 
4. Наставник по математика — физика 
5. Наставник по географија clo дополна на часови 
6. Наставник по Историја со дополна на часови 
7. Наставник по ОТО 
8. Наставник по физичко воспитување 
9. Наставник по биохемија 

10. Наставник-
рач. учил. 

-учител за оддел. 
Зајас — Џума 

настава за П О Д -
6 

11. Наставник-
рач. учил. 

-учител за оддел. 
Зајас — Теќе 

настава за под-
3 

12. Наставник -
рач. учил. 

-учител за оддел. 
Грешница 

настава за П О Д -
2 

13. Наставник-
рач. учи л. 

-учител за оддел. 
Лешница 

настава за П О Д -
1 

14. Наставник-
рач. учил. 

-учител за оддел. 
Длапкин-Дол 

настава за П О Д -
1 

15. Наставник-
рач. учил. 

-учител за оддел, настава 
Горно Строгомишта 

за П О Д -
1 

16 Наставник-
рач. учил. 

-учител за оддел. 
Колари 

настава за П О Д -
2 

И. НА МАКЕДОНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК 

17. Наставник по математика-физика 1 
18. Наставник по историја со дополна на часови 1 
' л. r^W' Р ' 

УСЛОВИ: Под реден број 1 кандидатот да е 
професор — педагошка група или наставник одде-
ленска-предметна настава со над 5 години раб. иску-
ство и да поседува морално-политички квалитети 
и организациони способности. 

Под реден број од 2 до 9 кандидатите да имаат 
завршено ПА предметна настава. 

Под реден број 10 до 16 кандидатите да имаат 
завршено одделенска настава, завршена учителска 
школа и една година работно искуство. 

Од реден број еден до ред. број шеснаесет да го 
познаваат АЛБАНСКИОТ и МАКЕДОНСКИОТ ЛИ-
ТЕРАТУРЕН ЈАЗИК. 

Под реден 6poj 17 и 18 кандидатите да имаат 
завршено ПА предметна настава или филозофски 
факултет соодветна група. 

Конкурсот ќе биде отворен од денот на објаву-
вањето во дневноит печат до 13 АВГУСТ 1969 го-
дина. 

Некомплетираните документи според ЗРО не\га 
да бидат земени предвид. 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА (731) 
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Излезе од печат новата збирка 

У С Т А В 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
и 
У С Т А В 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 
СО СИТЕ ДОСЕГАШНИ И НАЈНОВИТЕ 
УСТАВНИ АМАНДМАНИ И ОБЈАСНУВАЊА 
Збирката ја приготвил Ѓорѓи Цаца. 
Во ова четврто издание поместен е и Уставот 

на СФРЈ во текстот што беше прогласен на 7 април 
196Ѕ година, а текстот на Уставот на СРМ е даден 
во неговиот пречистен текст што е приготвен со 
оглед на измените извршени со Уставниот закон за 
измени на Уставот на СРМ, прогласен на 22 јануари 
1965 година. Со тоа е извршено и пренумерирањето 
на главите и членовите на Уставот. 

Ова најново издание има за цел да го олесни 
користењето на уставите во практичната примена, 
бидејќи во збирката се дадени и објаснувања во 
врска со извршените измени. 

Цена 15 динари. 
Чѕ 

Ви ги препорачуваме и следните изданија со 
кои располагаме во ограничен број примероци: 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ 
ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ 
ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
- СО ОБРАСЦИ 
Цена 5 динари. 
Р Е Г И С Т А Р 
НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ 
1945—1968 
Издание 1969 
Цена 25 динари. 
САМОУПРАВУВАЊЕ И ОБЛИЦИ НА 
НАДЗОР ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Цена 20 динари. 

И З Б О Р Н И З А К О Н И 
ЗАКОН ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ 
НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 
ЗАКОН ЗА ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА 
ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА 
Издание - 1969 
Цена 9 динари. 
ПРАВНАТА ПОЛОЖБА НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВО СФРЈ 
Цена 30 динари. 

Порачки прима Одделението за претплата на 
Службен весник на СРМ, Скопје, пошт. фах 51. 
Жиро сметка 401-1-16 кај Службата на општестве-
ното книговодство — Скопје. 

Прифатилиштето за деца и младинци во Скопје, 
Брз основа на одредбите од Основниот закон за из-
градба на инвестициони објекти и Правилникот за 
начинот и постапката за отстапување за изградба 
на инвестициони објекти, објавува 

К О Н К У Р С 
ЗА ПОДОБНОСТА НА ИЗВЕДУВАЧОТ 

за отстапување за градба на инвестициониот 
објект Прифатилиште за деца и младинци во Ско-
пје, со отстапување на следните работи: 

— градежно и градежно-занаетчиски; 
— внатрешен и надворешен водовод и канали-

зација; 
— инсталации за централно греење и котлар-

ница, мазутара и бојлер; 
— внатрешно и дворно електрично осветление 

и громобранска инсталација. 
Ориентационата вредност на инвестициониот 

објект изнесува 3,000.000 нови динари. 
Работите ќе се изведуваат во населбата „Бутел 

I" помеѓу патот за с. Мирковци и реката Серава. 
Рокот за завршувањето на објектот се предви-

дува 8 (осум) месеци од денот на воведување на 
изведувачот во работата, Ориентационен рок за 
почнување со работа е од 1 'до 15 септември 1969 
год. 

Изведувачките организации кои сакаат да 
учествуваат во конкурсот должни се да поднесат 
писмени пријави кои треба да содржат: 

1) Препис на решението за регистрација на 
претпри ј атието, 

2) попис на поважните изведени објекти, 
3) попис на расположивиот Стручен кадар, 
4) попис на расположивата механизација, 
5) извод од одлуката за завршната сметка за 

1968 година. 
Инвеститор!,т ќе утврди кои критериуми ќе 

имаат предност при оценката на повонлосат^ 
Писмените пријави со горенаведените подато-

ци треба да бидат доставени најдоцна до 24 јули 
1969 година, до 14 часот. 

Подоцна поднесените пријави нема да се зе-
маат во обзир. 

Конкурсот за подобноста на изведувачот врз 
основа на благовремено поднесените пријави ќе се 
одржи на ден 25 јули 1969 година, со почеток во 
8 часот, во просториите на Прифатилиштето за деца 
и младинци — Скопје, во улица „788" бр. 62 — На-
селба „Бутел I" до претпријатието „Наше дете" — 
Скопје. 

Конкурсот за подобност на изведувач ќе се одр-
жи независно од тоа дали овластените претстав-
ници на пријавителите се присутни или не на за-
кажаното време за отворање на пријавите. 

Истите се должни со себе да имаат полномошно. 
Одлука за тоа кои изведувачки организации 

се подесни за изведување на објектот, Инвестито-
рот ќе ја доцесе во рок од 10 дена од денот по одр-
жаниот конкурс, како и образложение кои изве-
дувачи пријавени на конкурсот се најподесни. 
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