
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 13 јуни 1966 
С к о п ј е 

Број 18 Год. ХХП 

Претплатата за 1966 год. изнесува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 0,45 
(45) дин. Жиро сметка бр. 401-1-698 

76. 
Врз основа на член 69 став 1 од Законот за 

самоуправување и работни односи во органите на 
управата („Службен весник на СРЖ" бр. 28/65), 
Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАЈВИ-
СОКИТЕ ИЗНОСИ НА ПАТНИ И ДРУГИ ТРО-
ШОЦИ НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ОРГАНИ НА УПРАВАТА ШТО ИМ СЕ ПРИЗ-

НАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ »ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во член 4 став 1 и член 5 став 3 од Уредбата 

за .највисоките износи на патни и други трошоци 
на работниците во републичките органи на упра-
вата што им се признаваат во материјални тро-
шоци („Службен весник на СРМ", бр. 37/65) на-
место „4.000" се става „50". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 09-1271/1 
27. V. 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

77. 
Врз основа на член 28 став 4 од Законот за ре-

гионално просторно и урбанистичко планирање 
(„Службен весник на СРМ" бр. 7/65), Републички-
от секретар за индустрија и трговија донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОДЛУКАТА КОЈА ГО ЗА-

МЕНУВА УРБАНИСТИЧКИОТ ПЛАН 
I — ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Одлуката која го заменува урбанистичкиот 

план содржи: 
— програмски елементи 
— просторни елементи и 
— урбанистичко-технички услови. 

Член 2 
Програмските елементи содржат: 
1. податоци од перспективните (среднорочни и 

долгорочни) општествени планови; 

2. регионални карактеристики на соодветниот 
регион кои што се од влијание за просторно уре-
дување на соодветното населено место; 

3. сообраќаен развој; 
4. природни карактеристики; 
5. демографски развој; 
6. стопански развој и 
7. програмска концепција за просторниот раз-

вој на населеното место. 
Член- 3 

Просторните елементи содржат: 
1. градежен реон; ^ 
2. намену на површините; 
3. сообраќајна мрежа; 
4. систем на градба; 
15. комунални инсталации и комунални објекти; 
6. етапи на изградба; 
7. споменици на културата и природни рет-

кости. 
Член 4 

Урбанистичко-техничките услови содржат: 
1. уредување, организација и големина на дво-

ровите; 
2. времена намена на ^изградените површини; 
3. услови за изградбата на времени објекти; 
4. услови за изградба во станбени зони; 
5. услови за изградба во работните зони; 
6. услови за уредувањето на зеленилото. 

Член 5 
Одлуката која го заменува урбанистичкиот 

план покрај текстуалниот дел од претходните чле-
нови, содржи и графичко решение на уличната 
мрежа и намената на површините. 

Графичкото решение се изготвува врз основа 
на ситуационен план во размера до 1 : 5.000. 

До колку за населеното место постојат ситуа-
циони планови во размер до 1 :2,500 се изготвува 
и решение за системот на градбата за целото на-
селено место или поодделни делови од истото. 

По исклучок, за места кои не се определени за 
населби од градски карактер во смисла на Одлу-
ката за определување на места кои се сметаат за 
градови и населби кои имаат градски карактер 
(„Службен весник на НРМ" бр. 5/59) и за кои не 
постои ситуационен план, одлуката која го заме-
нува урбанистичкиот план се изготвува без гра-
фичко решение. 

II — ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ 
1. Податоци од перспективнитеј (долгорочни и 

среднорочни) планови 
Член 6 

Податоците од перспективните (долгорочни и 
среднорочни) планови служат како основа за со* 



Стр. 250 — Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 13 јуни! 1966 

гледувањето на економскиот и општествениот стан-
дард на населеното место. 

2. Регионални карактеристики 

Член 7 
Регионалните карактеристики се утврдуваат1 

врз основа на согледувањето на досегашните и 
идните гравитациони тенденции и влијанија на 
населеното место. 

3. Сообраќаен развој 

Член 8 
Сообраќајниот развој на населеното место се 

утврдува според согледувањата на сегашниот и ид-
ниот развој на сообраќајот во гравитационо^ 
подрачје на наеженото место. 

4. Природни карактеристики 

Член 9 
За согледување на природните карактеристики 

на населеното место се дава краток приказ на ге-
ографската положба на населеното место, климата, 
хидрографската положба и природните богатства. 

5* Демографски развој 

Член 10 
Врз основа на согледувањата за демографект-

от развој на населеното место се утврдуваат интен-
циите за демографските промени, перспективного 
зголемување на населението за период од 201 го-
дини, миграционите движења во населеното место 
и гравитационој подрачје. 

6. Стопански развој 

Член 11 
Економскиот потенцијал и економските богат-

ства на населеното место се утврдува според со-
гледувањата на идниот стопански развој на насе-
леното место. 

7. Програмска концепција за просторниот развој 
на населеното место 

Член 12 
Врз основа на согледувањата на постојната 

положба за сообраќајниот развој, природните ка-
рактеристики, демографскиот развој на населеното 
место се утврдува програмската концепција за 
просторниот развој на населеното место. 

Член 13 
По исклучок, за места кои не се определени 

за населби од градски карактер во смисла на Од-
луката за определување на места кои се сметаат 
за градови и населби кои имаат градски карактер 
(„Сл. весник на НРМ" бр. 5/59) може да се даде 
само краток осврт на програмските елементи од 
претходните членови под II од овој правилник 
односно да се земат во предвид само оние еле-
менти кои што би имале влијание за согледување-
то на програмските поставки за просторното уре-
дување на конкретното населено место. 

Ш — ПРОСТОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 

1. Градежен реон 

Член 14 
Градежниот реон ја опфаќа територијата на-

менета за изградба на населбата. 
Градежниот реон се дели на потесен и поши-

рок. 
Потесниот градежен реон го опфаќа изграде-

ниот дел на населбата. 
Поширокиот градежен реон го опфаќа неиз-

градениот дел на населбата наменет за перспек-
тивниот развиток на населбата за одреден период 
на време. 

Член 15 
Границите на потесниот и поширокиот граде-

жен! реон се одредуваат врз основа на анализира-
њето степенот на досегашното искористување на 
зафатеното земјиште, природните можности за 
ширењето на населбата, како и стопанскиот односно 
перспективниот развиток на истата. 

Границите на градежниот реон, во смисла на 
овој правилник, се одредуваат независно од гра-
ниците на градежниот реон во смисла на Законот 
за национализација на наемните згради и градеж-
но земјиште („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/58) 
и не мораат да се поклопуваат со нив. 

2, Намерна на површините 

Член 16 
Намената на површините на градежниот реон 

се утврдува според идниот развиток на населбата 

Член 17 
Во градежниот реон на населбата површините 

се означуваат според нивната намена и тоа повр-
шините: 

— за становање, 
— за административно-управни и други јавни 

објекти, 
— за индустриски и други стопански објекти; 
— за јавно зеленило и рекреација, 
—1 за гробишта, 
— за специјална јемена и др. 

Член 1Ѕ 
За нови станбени површини се одредуваат 

здрави терени кои имаат добра врска со површи-
ните за индустријата, центарот на населбата, со-
обраќајните артерии и др. 

Во станбените површини се одредуваат и сите 
потребни пратеќи објекти (објекти за снабдување, 
школи, детски установи, игралишта и ДР-), кои со 
нив треба да претставуваат една урбанистичка це-
лина. 

Член 19 
Објектите од општествен стандард (управни 

згради, дом на културата и ел.), по правило, се 
лоцираат во центарот на населбата односно во цен-
тарот на месната заедница. 

Во потесниот центар на населбата, приземјата 
на станбените и други објекти можат да се корис-
тат за деловни простории (угостителство,, трговија 
и др.). 
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Член 20 
Со одлуката се утврдуваат површините за ин-

дустриски и други стопански објекти и односот 
на овие површини со постојните и планирани же-
лезнички и патни комуникации во населеното 
место. 

Член 21 
Површините за зеленило и рекреација се од-

редуваат према големината на населбата и по-
требите на населението, водејќи сметка за мож-
ностите за реализација на истите, како и да овие 
површини бидат поврзани со површините за ста-
новање и центарот на населбата. 

Член 22 
Со одлуката се утврдува место за гробишта 

зависно од влажноста на земјиштето, растојанието 
од населбата, објектите кои служат за снабдување 
на населението со- вода за пиење и др. 

Член 23 
Површините за специјална намена (за воени 

објекти, складишта за горива и лесно запаливи 
материјали и др.) по правило треба да бидат од-
воени од другите површини. 

^Сообраќајна мрежа 
Член 24 

Сообраќајната мрежа се класифицира според 
улогата и значењето на истата (транзитни, главни 
и станбени улици). За улиците се одредува нив-
ната ширина, како и условите за лоцирање на 
разни рекламни столбови, автомати, трансформа-
тори, бензиоки пумпи и др. во склад, со перспек-
тивниот развиток на населбата. 

4. Систем на градба 
Член 25 

Густина на становање, како и големината и 
висината на објектите се одредуваат според кон-
кретните услови на населбата, водејќи при тоа 
сметка за рационално користење на земјиштето, 
економичноста на градбата и др. 

5. Комунални инсталации и комунални објекти 
Член 26 

Со одлуката се определува начинот на водо-
снабдувањето, одводнувањето и одведувањето на 
отпадните води, електричното осветление и дру-
гите комунални објекти со одредување на мини-
мални услови за истите, водејќи сметка за хигиен-
ските услови на населбата. 

в. Етапи на изградба 
Член! 27 

Градбата се одвива по етапи. 
Етапната градба да се заснива врз основа на 

смерниците и заклучоците за перспективниот раз-
виток на населбата. 

7. Споменици на културата и природни реткости 
Член 28 

При донесувањето на одлуката треба да се и-
маат во предвид постојните прописи кои се одне-
суваат на спомениците на културата и на при-
родните реткости, 

Член 29 
По исклучок, за места кои не се определени за 

населби од градски карактер во смисла на Одлу-
ката за определување на места кои се сметаат за 
градови и населби кои имаат градски карактер 
(„Службен весник на НРМ" бр. 5/59) можат да се 
земат во предвид само оние просторни елементи 
кои би имале влијание за правилното просторно 
уредување на соодветното населено место. 

IV — УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

1. Уредување, организација и големина на дво-
ровите 

Член 30 
Со одлуката се регулира големината и начинот 

на оградувањето на дворовите, условите за из-
градба на помошни објекти во дворовите, нивната 
намена и оддалеченоста на истите од станбената 
зграда. 

2. Времена намена на аеизграденх површини 

Член 31 
За ^изградените површини на кои ќе се гра-

дат објекти во перспектива, потребно е да се одре-
ди нивната времена намена (игралишта, места за 
паркирање на возила, спортски терени и др.). 

3. Услови за изградба на времени објекти 

Член 32 
Со одлуката се пропишуваат условите за из-

градбата на времени објекти (киосци, бараки, мон-
тажни куќи и др.). 

4. Услови за изградба во станбени зони 

Член 33 
Со одлуката се пропишува максималниот про-

цент на изграденоста во дворните места во завис-
ност од густината на населеност^ меѓусебното рас-
тојание и катноста на објектите. 

5. Услови за изградба во работни зони 
Член! 34 

За изградбата на објекти (индустриско-занает-
чиски објекти, складишта, земјоделски објекти и ел.) 
во работни зони се определува оддалеченоста на 
истите од улиците и патиштата и нивното меѓу-
себно растојание зависно од карактерот и наме-
ната на истите. 

Објектите од претходниот став по исклучок 
можат да се градат г и надвор од градежниот реон 
под услови што ќе се пропишат со одлуката. 

6. Услови за уредувањето на зеленило 
Член 35 

Со одлуката се определува врстата на зелени-
лото според природните услови и потребите на на-
селеното место. 

Член 36 
По исклучок, за места кои не се определени 

за населби од градски карактер во смисла на Од-
луката за определување на места кои се сметаат 
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за градови и населби кои имаат градски карактер 
(„Сл. весник на НРМ" бр. 5/59), во одлуката можат 
да се земат во предвид само оние елементи од 
претходните членови под IV кои што би имале 
влијание за правилно регулирање на урбанистич-
ко-техничките услови на конкретното населено 
место. 

.V — ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 37 
Со влегувањето во сила на овој правилник! 

престанува да важи Правилникот за елементите 
што треба да ги содржи одлуката на народниот 
одбор на општината која го заменува урбанистич-
киот план („Службен весник на НРМ" бр. 38/61). 

Член 38 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

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

Бр. 08-488/1 
25 март 1966 година 

Скопје 
Републички секретар 

за индустрија и трговија, 
Ванча Николовски, е. р. 

78. 
Врз основа на член 17 од Законот за регионал-

но просторно и урбанистичко планирање („Службен 
весник на СРИ" бр. 7/65), Републичкиот секрета-
ријат за индустрија и трговија донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СОДРЖИНАТА НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОС-
ТОРНА СТУДИЈА И ОСНОВНИОТ РЕГИОНАЛЕН 

ПРОСТОРЕН ПЛАН 

1. Со ова упатство се определуваат елементите 
на содржината на регионалната просторна студија 
и основниот регионален просторен план при нив-
ната изработка. 

РЕГИОНАЛНА ПРОСТОРНА СТУДИЈА 
2. Регионалната просторна студија, која во 

смисла на чл. 15 од Законот за регионално прос-
торно и урбанистичко планирање, содржи анализа 
за постојната положба во регионот и потенцијал-
ните можности на истиот, оценка на можностите 
на перспективниот развиток на регионот и прос-
торната концепција на регионот, треба да ги оп-
фати следните елементи и тоа: 

а) Анализата за постојната положба во регио-
нот и потенцијалните можности: 

1) извод од просторните планови на Федера-
цијата и Републиката односно надворешни услови 
кои влијаат На развојот на соодветниот регион: 

— сообраќајни врски (положај на регионот во 
однос на меѓудржавни, републички и други ре-
гионални комуникации и идни влијанија и пред-
видувања на комуникации во регионот, врста и 
оптеретеност на сообраќајните комуникации кои 
проаѓаат низ регионот); 

— демографски функции (општа тенденција на 
движењето на населението на меѓудржавни, ре-
публички и други регионални односи, идни вли-
јанија за мигрирањето или порастот на население-
то во регионот); 

— економски влијанија (економски положај на 
регионот на меѓудржавни, републички и други ре-
гионални односи, утврдување на основните карак-
теристики на постојните и други облици на сто-
панисување во регионот, врста на сегашни и идни 
дејности во регионот); 

— општествени функции (општествени функ-
ции на меѓурепублички и други регионални одно-
си, сегашни и идни карактеристики на општест-
вените функции); 

— граници на регионот и централните функ-
ции во истиот. 

2) Физичко-географски карактеристики и тоа: 
— географски карактеристики (положај и гра-

ници на регионот, административно-територијална 
поделба на регионот, поодделни географски целини 
во регионот, гравитациони подрачја надвор од ре-
гионот, сливови и сливни подрачја на регионот, 
топографски и пејсажни карактеристики во реги-
онот и заклучок за географските карактеристики 
во регионот); 

.— геолошки карактеристики (осврт на досе-
гашните геолошки истражувања, геолошки сос-
тав, тектонски карактеристики, хидрогеолошки ка-
рактеристики, рудни суровини, геомеханички осо-
бини и заклучок од геолошките карактеристики во 
регионот); 

— климатски особености (општи карактерис-
тики на климата, инсолација, температура на воз-
духот, влага на воздухот, облачност, Е оз ду шен при-
тисок, ветер, карактеристични појави и заклучок 
од климатските карактеристики во регионот); 

— флора и фауна (општи карактеристики на 
флора, фауна и заклучок од анализата на фло-
рата и фауната во регионот); 

— природни богатства; 
— хидролошки и хидрографски карактеристи-

ки (општи карактеристики за хидролошката по-
ложба, врнежи, катастрофални води, гогавни те-
рени, подземни води и заклучок за хидролошките 
и хидрографските карактеристики во регионот); 

— педалошки карактеристики (осврт на досе-
гашните педалошки истражувања, главни типови 
;ла тлото, основни педалошки целини и заклучок 
од педалошките карактеристики во регионот). 

3) население во регионот (статистичко движе-
ње, густина на населеност, економска структура 
на населението, возраст, пол, миграција и прираш-
тај, дневно и сезонско мигрирање на населението). 

4) минато и културно-историски споменици 
(краток аналитички осврт за историските споме-
ници од минатото) и заклучок за анализата на 
историски споменици во регионот. 

5) водостопанска положба (водоснабдување, ис-
користување на водните сили, уредување на бупци, 
мелиорација на земјиштата и регулација на вод-
ните токови). 
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6) Стопански развој: 
— електростопанство (електрични централи, 

енергетско користење на водните токови, електрич-
ни објекти и мрежи, локација на објектите, по-
ложба на ел верификацијата, производство и 
пласман, бруто продукт и национален доход, ос-
новни средства и инвестиции, работна снага); 

— рударство (рудни наоѓалишта, рудни богат-
ства во експлоатација, производство и пласман, 
бруто продукт и национален доход, основни сред-
ства и инвестиции, работна снага); 

— индустрија (гранка на индустријата, индус-
триски објекти, локација на објектите, производ-
ство и пласман, бруто продукт и национален до-
ход, основни средства и инвестиции, работна рака); 

— земјоделие и шумарство (гранки на земјоде-
лие и шумарство, земјоделски и шумарски реон, 
производство и пласман, бруто продукт и нацио-
нален доход, основни средства и инвестиции, ра-
ботна рака); 

— градежништво (градежна дејност, механиза-
ција, вредност на основните средства и инвести-
ции, извршени работи, бруто продукт, работна 
рака); 

— занаетчиство и трговија (видови на занае-
ти и трговија, занаетчиски и трговски објекти, 
локација на објектите, основни средства и инвес-
тиции, производство и пласман, бруто продукт и 
национален доход, работна рака); 

— туризам (туристички реони, туристички об-
јекти, локација на објектите, туристички промет, 
основни средства и инвестиции, доход од туризмот); 

— угостителство (капацитети за сместување и 
исхрана, промет, основни средства и инвестиции, 
работна рака); 

— сообраќај (видови на сообраќајот, сообра-
ќајни врски, сообраќајни претпријатија, сообра-
ќајни возила, промет на патници и стока, основни 
средства и инвестиции, бруто продукт и национа-
лен доход, работна рака). Осврт на сообраќајната 
мрежа во минатото (патнички, железнички, во-
ден, воздушен). Постојана положба на сообраќај-
ната мрежа (патничка, железничка, водна, воз-
душна). Сообраќајни згради (автобуски станици, 
пумпни станици, гаражи и сервиси, железнички 
станици, аеродроми). 

7) Становање: 
— положба на станбениот фонд (обем на стан-

бениот фонд, инвестиции за станбена изградба, 
густина на населеност). 

8) Комунални уреди од регионално значење 
(водоснабдување на населените места, одводнува-
ње, далекуводи). 

9) Јавни институции од регионално значење: 
— краток осврт на јавните институции во ми-

натото; 
— постојана положба (управа, школство, прос-

вета, наука и култура, физичка култура и спорт, 
здравство, социјални установи, банки, правосудни 
институции, задруги, политички и општествени 
институции и организации). 

10) Просторен развој на населените места, од-
делни подрачја и зони (општини): 

— тип на населбата; 
— просторен захтев (постојна просторна орга-

низација; на населеното место, одделното подрачје 
и зоната — општината); 

— услови за развој (природни и економски ус-
лови). 

11) Просторен развој на стопанските објекти и 
организации во регионот: 

— стопански објекти (постојна положба на по-
одделни стопански објекти во регионот и нивниот 
иден развој). 

Во анализата за постојна положба во регионот 
и потенцијалните можности на истиот текстуално! 
и графички се изнесува постојната положба на 
позитивните и негативните економски услови и 
просторен развој на регионот како би се донела 
оценка за правилно одредување на економските и 
просторни услови потребни за правилна организа-
ција на просторот во регионот. 

б) Оцена на можностите на перспективниот 
развиток на регионот: 

1) можности за стопанскиот развој на реги-
онот: 

— оцена на можностите на перспективниот 
развој на електростопанството, рударството, индус-
тријата, земјоделието, шумарството, градежниш-
твото, занаетчиството, трговијата, сообраќајот, ту-
ризмот и угостителството. Работна рака (потребна 
и излишна работна рака). 

2) можности за бројниот развој на население-
то во регионот: 

— природен прираст; 
— механички прираст. 
3) можности за развојот на општествениот 

стандард: 
— станбена изградба (нови станови, замена на 

дотрајани станови); 
— комуналии (водоснабдување на населените 

места, одводнување на населените места, електри-
фикација на населените места и озеленување); 

— школство (високи, виши и основни школи); 
— здравство (болници и здравни домови); 
— социјални установи; 
— туризам; 
— снабдување и исхрана. 
4) можности за развој на сообраќајните врски: 
— патнички (можности за развој на патниот 

сообраќај); 
—железнички (можности за развој на желез-

ничкиот сообраќај); 
— воден (можности за развој на водниот со-

обраќај) ; 
— воздушен (можности за развој на воздушниот 

сообраќај); 
— ПТТ (можности за развој на ПТТ). 
5) Можности за развој на физичката култура. 
6) Можности за зголемување на стандардот: 
— лични доходи (идно ниво на личните доходи); 
— купувна моќ (идно ниво на куповната моќ). 
7) Потребни и расположиви средства за реа-

лизација на регионалниот просторен план. 
Со методот на изработувањето на оценката на 

можностите за перспективниот развој на регионот 
треба да се ускладат програмските постојни по-
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треби на регионот и дадат смерници за просторно 
решавање на истиот. 

в) Просторна концепција на регионот: 
1) концепција за демографскиот развој на ре-

гионот; 
2) концепција за економскиот развој на ре-

гионот; 
3) концепција за функционалната намена на 

просторот; 
4) концепција за распределување (локација) на 

стопанските објекти односно дејности во регионот, 
5) концепција за карактеристичните (поважни-

те) сообраќајни правци во регионот; 
6) концепција за користење на водните токо-

ви и езера во регионот; 
7) концепција за просторниот развој на оп-

штествените објекти и служби; 
8) биланс за потребните средства. 
Просторната концепција на регионот графички 

и текстуално ги илустрира елементите на оценката 
за можностите на перспективниот развој на регио-
нот и просторната организација на истиот. 

ОСНОВЕН РЕГИОНАЛЕН ПРОСТОРЕН ПЛАН 
3. Основниот регионален просторен план кој, 

во смисла на чл. 15 од Законот за регионално-
просторно и урбанистичко планирање, содржи: ос-
новни смерници за економскиот и демографскиот 
развиток на населените места, основно решение 
за намената за користење на просторот во регио-
нот, основно просторно решение за распределува-
ње ( локација) на стопанските објекти односно деј-
ности во регионот, основно решение за карактерис-
тичните (поважните) сообраќајни правци во регио-
нот, основно решение за користење водните то-
кови и езера во регионот, треба да ги опфати 
следните елементи и тоа: 

а) Основните смерници за економскиот и де-
мографска^ развиток на населените места: 

1) просторен развој на работната рака и насе-
лението во однос на економските услови; 

2) просторна класификација на населените 
места, поодделни подрачја и зони — општини по 
функција, економски развој и природни услови. 

б) Основно решение за намената и користе-
њето на просторот: 

1) намена на просторот во однос на живеење, 
работа и рекреација; 

2) просторно разместување на општествените 
објекти и служби. 

в) Основното просторно решение за распредел-
ба на стопанските објекти односно дејности: 

1) просторен распоред на стопанските објекти 
односно дејности (во однос на стопанството на зем-
јата, на суровинска база, на пазарот, на работна 
рака, на големи објекти во регионот и земјата, нд 
населеното место, на сообраќајот, на енергетските 
извори, на развојот на неразвиените подрачја, на 
развој на комуната и др.). 

2) Основно решение за карактеристичните (по-
важните) сообраќајни правци и тоа основните ре-
шенија за: 

— патните 
— железничките 
— водните 
— воздушните и 
— ПТТ линии. 
г) Основно решение за користење на водните 

токови и езера и тоа основните решенија: 
1) за енергетското и друго стопанско користе-

ње на водните токови и езера; 
2) за мелиорација на земјоделските површини; 
3) и за регулација на водните токови. 
Основниот регионален просторен план графич-

ки и текстуално да ја илустрира просторната ор-
ганизација на регионот врз основа на дефиниса-
т и програм во просторната студија. 

4. Одредби за примена на регионалниот прос-
торен план. 

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
по неговото објавување во „Служјбен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-465/1 
24 јануари 1966 година 

Скопје 
Републички секретар 

за индустрија и трговија, 
Ванчо Николовски, е. р 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
При Општинскиот суд во Прилеп се води по-

стапка за докажување на загубени обврзници од 
земјоделскостопански земјишен фонд, сопственост 
на лицето Блаже Тасев Мицкоски од село Заго-
рани, Прилепско, со следната сума и броеви: 

1. 2 парчиња обврзници по 500,00 нови динари 
под број 30754-755; 

2. 3 парчиња обврзници по 100,00 нови динари 
под број 29406-408; 

3. 1 парче обврзници по 30,00 нови динари под 
број 7378; 

4. 3 парчиња обврзници по 10,00 нови динари 
под број 29544-546 со важечки купон од бр. 3—20. 

Се поканува секое лице што ги има најдено 
или ги пронајде горенаведените обврзници, да јави 
на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРИ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 1137/65. 
(38) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на установите на 17. I. 1966 
година, рег. број 28/66, е запишан под фирма: Фонд 
за култура на Општината Битола, со седиште во 
Битола. Предмет на работењето на фондот е: 

— да обезбедува средства за дејноста на кул-
турните установи во чие финансирање учествува; 

— финансирање на културните дејности од ин-
терес за општината, кои ги развиваат установите 
што обавуваат културни дејности, како и други ор-
ганизации во областа на културата; 

— финансирање и изградба, опремување и одр-
жување на установите во областа на културата; 

— го финансира одржувањето на заштитните 
споменици на културата; 
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— дава помош за извршување акции во областа 
на културата; 

— на предлог на советот на култура на собра-
нието на општината, финансира и други потреби 
кои придонесуваат за извршување на целите и за-
дачите поради кои Фондот е основан. 

Фондот е основан од Општинското собрание 
Битола, со одлука бр. 04-17223/1 од 17. XI. 1965 год. 

Фондот ќе го потпишува Коста Гелев. Претсе-
дател на Фондот е Најдевски Кице. 

Се запиша и конституирањето на установата 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 

32/66. (329) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
104/66. (406) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 19. Ш. 1966 
година, рег. број 12/65, е запишано под фирма: Спе-
цијално основно училиште во Охрид на Климат-
ското лекувалиште „Здравје" од Охрид. Предмет на 
работењето на училиштето е: овозможување на де-
цата да се здобијат со основно општо образование. 
Школувањето е задолжително за децата од седум 
до петнаесет годишна возраст. 

За децата што задоцниле во своето задолжи-
телно школување, а дошле на лекување во Леку-
ва лиштето, Специјалното основно училиште може 
да организира паралелки со скратено школување по 
посебен наставен план и програма пригодена на 
нивните психофизички можности. 

Училиштето е основано од Климатското леку-
валиште „Здравје" од Охрид, со одлука на работ-
ничкиот совет бр. 01-3491/1 од 24. УШ. 1965 година 
и решението на Општинското собрание во Охрид 
бр. 01-2393/2 од 9. Ш. 1966 година. 

Училиштето ќе го потпишува лицето . што е 
овластено да го потпишува Климатското лекува-
лиште „Здравје" од Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. Ор. 
7/66. (543) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 17. I. 1966 
година под рег. број 26/66, е запишано следното: 
Му престанува овластувањето за потпишување на 
Димитар Лесков, досегашен в.д. управник на Зем-
јоделското стопанство за практична обука на Зем-
јоделското училиште „Борис Кидрич" од Битола. 

Се овластува лицето Белко Арнаудовски, дирек-
тор, да го потпишува стопанството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
30/66. (341» 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 351, 
страна 439, книга П е запишано следното: Покрај 
досегашниот потписник на Поликлиниката на Ра-
ботната организација рудници и железарница 
„Скопје" — Скопје, Трајко Орушев, директор, уста-
новата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
и новоназначениот потписник Елена Калиникова, 
шеф на сметководството, сметано од 17. Ш. 1966 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр 
147/66. (444) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 19. Ш. 1966 
година под рег. број 12/65 е запишано следното: 
Се проширува дејноста на Климатското лекува-
лиште „Здравје" од Охрид, уште со: основно оп-
што образование. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
69/66. (546) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 27. I. 1966 го-
дина под рег. број 8/65 е запишано следното: Се 
менува фирмата на Управата за подготвување и ко-
мунално уредување на градежното земјиште во Ки-
чево и ќе гласи: Општинска комунална управа за 
изведување на комунални објекти во Кичево. 

Се проширува дејноста на управата уште со: 
припрема на терен за изградба, експлоатација на 
камен и песок, преработка на камен во ситнеш, пре-
работка на камен во чакал, градба, експлоатација 
на улици, градба на патишта од П, Ш и IV ред, 
градба на помали објекти на територијата на Оп-
штината Кичево и надвор од неа, како и продажба 
на преработен камен на трети лица. 

Овие промени се извршени врз основа на ре-
шението на Општинското собрание Кичево _ број 
02-6033/1 од 28. УШ. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
42/66. (351) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 169, 
страна 896, книга I е запишано следното: Медицин-
скиот центар во Кавадарци е конституиран на ден 
31. I. 1966 година, согласно со записникот од одр-
жаната прва седница на новоизбраниот совет на 
31, I. 1966 година. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 10. Ш. 1966 
година под рег. број 35/66 е запишано следното: Се 
проширува дејноста на Заводот за запослување на 
работници во Струга уште со: машино-браварска и 
ауто-механичарска дејност. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет бр. 07-162 од 2. ХП. 
1965 година и одобрението на Општинското собра-
ние Струга број 07-11374/2-65 од 15. I. 1966 година. 

Му престанува овластувањето за потпишување 
на Петар Ѓорѓовски, досегашен директор на Заво-
дот. На негово место се овластува Бранко Даска-
лоски, директор, да покрај досегашниот потписник 
Крстановски Васил, книговодител, го потпишува 
Заводот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 52/66. (547) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански слу* во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 285, страна 1135, книга I, е запишана под 
фирма: „Услуга" — занаетчиско столарске прет-
пријатие од Бачка Топола — Продавница за погребна 
опрема —• Куманово, улица „Доне Божинов" број 42. 
Предмет на работењето на продавницата е: вршење 
на погребни услуги и продажба на погребна опрема. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Занаетчиското столарско претпријатие „Услуга1' 
— Бачка Топола, а согласно со решението на Со-
бранието на општината Куманово број 04-4644/1 од 
15. У. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Ивановски 
Цветко. 

Продавницата за погребна опрема во Куманово 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матич-
ното претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
507/65, (6) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека вјо регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 213, страна 781̂  КИЈата. и, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со цига-
ри, кибрит, вредносници на големо и мало „Тутун-4 

од Скопје — Продавница во Кавадарци, ул. „7-ми 
септември". Предмет на работењето на продавни-
цата е: трговија на мало со цигари, кибрит, вред-
носници и сувенири, како и друга галантерија. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Тутун" — Трговско претпријатие за промет со 
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цигари, кибрит, вредносници на големо и мало — 
Скопје, а согласно со решението на Собранието на 
општината Кавадарци број 05-4243 од 24. VI. 1965 
година. 

Раководител на продавницата е Јовановски Ри-
стов Киро. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 290/65. (21) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег .број 551, страна 91, е запишана под фирма: 
Претпријатие за производство на леб, бели печива 
и бурек „Лукс" од Скопје — Продавница во Скоп-
је, ул. „Иво Рибар — Лола" број 43. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на леб, 
бело печиво и бурек. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Претпријатието „Лукс" — Скопје, а согласно со 
решението на Собранието на општината Идадија — 
Скопје број 12-22967 од 24. XI. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Здравковиќ 
Бранислав. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 689/65. (24) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во реЈтдстарот на стопанските организации на 
22. XI. 1965 година, рег. број 21/65, книга I, е за-
палена под фирма: Продавница во Битола на 
Претпријатието за изработка на конфекција „Ниш'' 
од Ниш. Предмет на работењето на продавницата е. 
продажба на машка,* женска и детска конфекција, 
трикотажа и др. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
изработка на конфекција „Ниш" од Ниш, со од-
лука на работничкиот совет бр. 1790 од 8. V. 1965 
година и решението на Општинското собрание Би-
тола бр. 03-16805/1 од 12. XI. 1965 година. 

Ракородител на продавницата е Ивановски Ди-
митров Тодор, а ќе ја потпишува лицето што е 
овластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 263/65. (47) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот ка стопанските организации 
26. XI. 1065 година, рег. број 22/65, книга I, е за-
пишана под фирма: Продавница за мебел во би-
тола на Шумско-индустрискиот комбинат ^Јелак" 
Од Тетово. Предмет на работењето на продавницата 
е* продажба на мебел, градежна столарија и дрвна 
галантерија од сопствено производство и производи 
од други производители поради дополнување на 
асортиманот. 

Продавницата е основана од Шумско-индустри-
скиот комбинат „Једак" од Тетово, со одлука-на ра-
ботничкиот совет од 19. X. 1963 год. и решението 
на Собранието на општината Битола број 03-10677/1 
од 13. IX. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Горѓи П. Геор-
гиев, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 

-го потпишува претпријатието. 
Ол Окружниот стопански суд ВО ВИтапп, Ф« 

бр. 233/65. (45) 

Окружниот стопански суд во Скопје об!авува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 333, страна 1565, книга I, е запишан под 
фирма: Завод за станбено и комунално стопанису-
вање во Тетово, Плоштад „Маршал Тито". Пред-
метна работењето на заводот е: 

а) се грижи за инвестиционото одржување на 
станбените згради, становите и деловните простро-
рии што основачот, работните и другите организа-
ции ќе ги внесат во фондот на станбените згради; 

б) ги извршува одлуките на станарите за упо-
треба на средствата со кои располагаат станарите 
за текуштото одржување на станбените згради; 

в) им помага на станарите и на закупците на 
деловни простории во текуштото одржување на 
станбените згради, становите и деловните просто-
рии, како и врз основа на договор врши за нив 
текушто одржување; 

г) со носителите на станарског право на кои 
им се доделувани и станови склучува договори за 
користење на тие станови, како и договори со за-
купците за деловните простории на кои деловните 
простории им се доделени во закуп; 

ѓ) купува и гради станбени згради, станови и 
деловни простории; 

е) го планира развојот на станбеното стопани-
сување за подрачјето на Општината Тетово и из-
работува документација за изградба, со цел за ̂ це-
лисходно станбено комунална изградба; 

ж) ги издава во закуп станбените и деловните 
простории што ги изградило или купило од сред-
ствата на фондот за станбените згради; 

з) организира штедење на станбените интере-
сенти и се грижи за мобилизација на допунски 
средства за изградба на станови и деловни про-
стории; 

и) ја води финансиската, материјалната и дру-
гата евиденција на фондот на станбените згради; 

ј) му предлага на Општинското собрание доне-
сување на технички и други нормативи за одр-
жување на станбените згради, како и мерки заради 
ускладување на станарината со височината на гра-
дежните трошоци; 

к) изработува проекти, инвестиционо техничка 
документација за свои потреби, како и микро урба-
нистички планови за поедини градски населби и 
градот, а истовремено врши и технички надзор над 
работите; 

л) врши комунално уредување на земјиштето; 
м) врши и други работи предвидени со Основ-

ниот закон за стопанското работење (стопанисува-
ње) со станбените згради во општествена сопстве-
ност, како и оние што ќе му ги пренесе Општин-
ското собрание и другите основачи. 

Заводот е основан од Собранието на општината 
Тетово, со решение број 01-12478 од 27. XI. 1965 
година. 

Заводот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Ацевски Илија, в.д. директор, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бп. 
691/65. (31) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
лека во регистарот на стопанските организации на 
12. XI. 1965 година, рег. број 1/65, книга I, е за-
пишана под фирма: Продавница за мешовити стоки 
во Битола на Трговското претпријатие на големо 
„Разнопромет" од Битола. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на мало на: текстил, 
кратка и плетена стока, конопени и јутени про-
изводи, производи од гума и пластични материи, 
железарска и метална стока, велосипеди, машини 
за шиење и прибор, електрични материјали, саати 
и изработки од племенити метали и парфимериска 
и козметичка стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
при1атие „Разнопромет" од Битола, а согласно со 
одобрението на Општинското собрание Битола број 
03-5433 од 2. IV. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Горѓи Лазарев-
ски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи 
бр. 258/65. (4&) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
3. XI. 1965 година, рег. број 19/65, книга I, е за-
пишана под фирма: Продавница во Битола на Фа-
бриката за метален намештај и детски колички 
„Јадран" од Загреб. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на стока произведена од 
оваа фабрика, т.е. метален намештај и детски ко-
лички, а ќе работи во рамките на стовариштето во 
Скопје. 

Продавницата е основана од Фабриката „Ја-
дран" од Загреб, со одлука на работничкиот совет 
бр. БС/ЉМ од 23. IX. 1965 година и решението 
на Општинското собрание Битола број 07-12158/1 
од 19. УШ. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Којчевски 
Трајче, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува стовариштето во Скопје на „Ја-
дран" од Загреб. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 245/65. (48) 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митре 
Тодоров Серафимов. (29) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
4. XI. 1965 година, рег. број 20/65, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Крушево на 
„Банат" — претпријатие за производство и промет 
со добиточна храна, жита, грав, ориз и производи 
од мелничката индустрија од Скопје. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на доби-
точна храна, мелнички производи и друга зрнаста 
храна. 

Продавницата е основана од „Банат" — прет-
пријатие за производство и промет со добиточна 
храна, жита, грав, ориз и производи од мелнич-
ката индустрија од Скопје, а согласно со решението 
на Општинското собрание Крушево број 04-1999/1 
од 1. XI. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Нанески Став-
ре, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 254/65. _ (49) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 04-1147/2 од 15-11-1966 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. број 403, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Бербер Расим А. Фетаи, со седи-
ште во село Камењане. Предмет на работењето 
на дуќанот е: берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Расим 
А. Фетаи. (27) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово, & запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 45, рег. број 725, книга II, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Јорганџија Стојан Димитров 
Станковски, со седиште во Берово. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: јорганџиски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сто-
јан Димитров Станковски. (30) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 10162 од 29-ХП-1965 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 193, рег. бр. 193/1, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Волновлачар Митре Тодоров Серафи-
мов, со седиште во село Кучичино. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: волновлачарски услуги. 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилнгаџ! 
на страна 45, рег. број 726, книга II, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Столар Драгомир Димитров 
Цветковски, со седиште во село Панчарево. Пред-
мет на работењето' на дуќанот е: столарски изра-
ботки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дра-
гомир Димитров Цветковски. (31) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 45, рег. број 727, занаетчискиот дуќан 
фирма: Слаткар Ешреф Ел. Шакири, со седиште 
во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е: 
правење и продавање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Еш-
реф Ел. Шакири. (33) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-9307 од 27-Х1-1965 година, е запишан во 
регистарот на угостителските дуќани на страна 1, 
рег. бр. 1, угостителскиот дуќан под фирма: Гос-
тилничар Дончо Василев Арсов, со седиште во село 
Облешево. Предмет на работењето на дуќанот е: 
исхрана и точење на сите видови алкохолни и бе-
залкохолни пијалоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дончо 
Василев Арсов. (34) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 04-319/1 од И5-П-1966 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. бр. 402, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Леблебиџија Феми А. Сеадини, со се-
диште во село Речица. Предмет на работењето на 
дуќанот е: печење и продавање на леблебија, ки-
кирики, пуканки, костени и сусам. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Феми 
А. Сеадини. (28) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-1089 од 19-11-1966 годита, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 194, рег. број 194/1, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Фурнаџија Методи Јанев Тренчев, 
со седиште во Кочани, ул. „Бр. Миладинови" број 
10. Предмет на работењето на дуќанот е: фурна-
џиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методи 
Јанев Тренчев. (35) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 04-1039/2 од 25-11-1966 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. број 404, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Леблебиџија Одаи Елеза Бари 
со седиште во Тетово, ул. „Маршал Тито" број 44. 
Предмет на работењето на дуќанот е: печење и про-
давање на леблебија, кикирики, костени, пуканки 
и сусам. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Одаи 
Елеза Бари. (36) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 04-811/2 од 1-11-1966 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. број 399, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кујунџија Коце Т. Симовски, со се-
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диште во Тетово, ул. „Тодор Циповски Мерџан" 
бр. 97. Предмет на работењето на дуќанот е: кујун-
џиски услуга. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коце 
Т. Симовски (37) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 04-1603/2 од 24-11-1966 година, е 
запишан во регистарот на угостителските дуќани, 
под рег. број 6, угостителскиот дуќан под фирма: 
Бифе „Илинден" на Цене Зафироски, со седиште 
во село Раотинце. Предмет на работењето на дуќа-
нот е: точење на алкохолни и безалкохолни пија-
лоци и мезелуци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цене 
Зафироски. (39) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-9246/1965 година, е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
185, рег. број 185/1, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Фотограф Нада Арсова Трифунова, со седиште 
во Кочани, ул. „Раде Кончар" број 8- Предмет на 
работењето на дуќанот е: фотографски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нада 
Арсова Трифунова. (41) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-1464 од З-Ш-1966 година, е запишан во ре-
гистарот на угостителските дуќани, угостителскиот 
дуќан под фирма: Крчмар Горѓи Сандев Наумов, 
со седиште во село Оризари. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: услуги на разни јадења и сите 
видови алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Горѓи 
Сандев Наумов. (43) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 04-1647/2 од 5-Ш-1966 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. број 405, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Фурнаџија Илија Божинов Нас-
товски, со седиште во Тетово, ул. „Иво Рибар Ло-
ла" број 224. Предмет на работењето на дуќанот е: 
фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Божинов Настовски. (44) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-1649 од 9-Ш-1966 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Мендек 
Алита Асан, со седиште во Кочани. Предмет на 
работењето на дуќанот е: правење и продавање 
на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мен-
дев Ал ита Асан. (45) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-1279 од 26-11-1966 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 195, рег. бр. 195/1, занаетчискиот дуќан 

под фирма: Колар Јован Блажев Стефанов, со се-
диште во село Бурилчево. Предмет на работењето 
на дуќанот е: коларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован 
Блажев Стефанов. (46) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 04-1604/2 од 24-П-1966 година, е 
задишан во регистарот на угостителските дуќани 
под рег. број 5, угостителскиот дуќан под фирма: 
Бифе „Жеден" на Тодор Гавроски, со седиште во 
село Јегуновце. Предмет на работењето на бифето 
е: точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци 
и мезелуци 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Гавроски. (38) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 45, рег. број 728, книга II, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Леблебиџија Нешат Ќамил Дур-
миши, со седиште во. Берово. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: печење и продавање на леб-
лебија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нешат 
Ќамил Дурмиши. (47) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 45, рег. бр. 729, книга И, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Месаро-колбасичар Атанас Јо-
ванов Митрински, со седиште во Пехчево. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: месаро-колбаси-
чарска дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас 
Јованов Митрински. (48) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-819 од 12-11-1966 година, е запишан во ре-
гистарот на угостителските дуќани, угостителскиот 
дуќан под фирма: Гостилничар Михаило Димитров 
Лазаров, со седиште во Кочани. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: исхрана со претежно топли 
јадења и точење на сите видови алкохолни и без-
алкохолни пијалоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаи-
ло Димитров Лазаров. (49) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-1737 од 15-111-1966 година е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткарница „Озт 
рен" на Нане Владов Лазов, со седиште во село 
Чешаново. Предмет на работењето на дуќанот е: 
правење и продавање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нане 
Владов Лазов. (50) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Собранието на општината Св. Николе број 
05-3229 од 18-ХИ-1965 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници На 
страна 17, занаетчискиот дуќан под фирма: Фур-
наџија Никола Илиев Панев, со седиште во Св. 
Николе, ул. „Маршал Тито" број 20. Предмет на 
работењето на дуќанот е: производство на бели пе-
чива како и фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Илиев Панев. (51) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 04-1743/2 од • 25-11-1966 година, е 
запишан во регистарот на угостителските . дуќани 
под рег. број 7, угостителскиот дуќан под фирма: 
Чамџија Абдул веап М. Османи, со седиште во село 
Пршовце. Предмет на работењето на дуќанот е: то-
чење на безалкохолни пијалоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдул-
веап М. Османи. (52) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 04-2262/2 од 15-111-1966 година е 
запишан во регистарот на угостителските дуќани 
под рег. број 7, угостителскиот дуќан под фирма: 
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Бифе „Шар" на Ајдин 3. Муше, со седиште во 
Тетово. Предмет на работењето на дуќанот е: то-
чење на алкохолни и безалкохолни пијалоци, скара 
и мезелуци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ајдин 
3. Муше. (53) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 04-2202/2 од 13-111-1966 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. број 406, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Столар Сандро Јаневски, со се-
диште во село Туденце. Предмет на работењето на 
дуќанот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сан-
дро Јаневски. (54) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 04-2321/2 од 19-111-1966 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. број 407, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Леблебиџија Идриз А. Мемети, 
со седиште во село Шипковица. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: печење и продавање на ле-
блебија, кикирики, пуканки, костени и сусам. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Идриз 
А. Мемети. (55) 

Врз основа на дозволата од Собранието на 
општината Валандово број 03-722/1 од 14-111-1966 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници под рег. број 48, ред. бр. 2, 
книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Лебле-
биџија Харун Рамаданов Хакики, со седиште во 
Валандово. Предмет на работењето на дуќанот е: 
печење и продавање на леблебија. 

Фирмата ке ја потпишува сопственикот Харун 
Рамаданов Хакики. (57) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за сто-
панство на Собранието на општината Св. Николе 
број 05-3402/65 од 18-111-1966 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 22, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Водоинсталатерска работилница на Петруш Крстов 
Анакиев, со седиште во Св. Николе, ул. „Цветан 
Димов" број 2. Предмет на работењето на дуќанот 
е: водоинсталатерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петруш 
Крстов Анакиев. (59) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-1975 од 22-111-1966 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Ванчо Ри-
стов Диванисов, со седиште во село Чешиново. 
Предмет на работењето на дуќанот е: коларски 
изработки и услуги 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ванчо 
Ристов Диванисов. (60) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-1757 од 14-111-1966 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Сте-
фан Ристов Трифунов, со седиште во село Ори-
зари. Предмет на работењето на дуќанот е: столар-
ски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сте-
фан Ристов Трифунов. (61) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 04-2237/2 од 19-111-1966 година е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници под рег. број 408, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Абаџија Митре Неделковиќ, со се-

диште во Тетово, улица „Страшо Пинџур". Пред-
мет на работењето на дуќанот е: абаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митре 
Неделковиќ. (62) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
бр. 03-2055 од 26-111-1966 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Стојан 
Трајчев Митев, со седиште во село Кучичино. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: воденичарски ус-
луги . 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Трајчев Митев. (63) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Собранието на општината Св. Николе број 
05-411 од 8-11-1966 годиначе запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 21, занаетчискиот дуќан под фирма: Сто-
лар Стојан Митев Колев, со седиште во Св. Нико-
ле, ул. „Генерал Темпо" број 185. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: столарски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Митев Колев. (64) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Собранието на општината Валандово број 
1070/1 од 7-1V-1966 година, е запишан во региста-
рот на самостојните превозници со моторни возила 
Под рег. бр. 1, р. бр. 1,. книга I, под фирма: 
Славко Б. Танушев, со седиште во село Јосифово. 
Предмет на работењето на дуќанот е: превоз на 
разни предмети со камион. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Слав-
ко Б. Танушев. (65) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-2318 од 15-1У-1966 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 204, рег. број 204/И, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Фризерски дуќан „Силвер" на 
Симеон Ангелов Лазаров, со седиште во Кочани. 
Предмет на работењето на дуќанот е: берберски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Симеон 
Ангелов Лазаров. (67) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-2023 од 4-1У-1966 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 203, рег. број 203/И, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Лимар Боро Спиров Ефремов, со се-
диште во село Облешево. Предмет на работењето 
на дуќанот е: лимарски услуги: 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боро 
Опиров Ефремов. (69) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-1758 од 15-111-1966 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 199, рег. бр. 199/1, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Фурнаџија Ангел Методиев Златков, 
со седиште во станица Соколарци. Предмет нд ра-
ботењето на дуќанот е: производство на леб и 
печиво. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел 
Методиев Златков. (72) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-2538 од 15-1У-1966 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 205, рег. број 205/П, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Машин-бравар Ристо Илиев Зафиров, 
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со седиште во село Зрновци. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: машинобраварски услуги. 

Фирмата ќ,е ја потпишува сопственикот Ристо 
Илиев Зафиров. (73) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на„ општината Кочани 
број 03-2687 од 20-1У-1966 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 206, рег. број 206/И, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Столар Мане Благоев Апостолов, 
со седиште во Кочани, ул. „Д. Влахов" број 89 
Предмет на работењето на дуќанот е: столарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мане 
Благоев Апостолов. (74) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број" 03-2759 од 26-1У-1966 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 207, рег. број 207/П, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кројач Димитар Златев Иванов, со 
седиште во Кочани, ул. „Раде Кончар". Предмет 
на работењето на дуќанот е: шиење на облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Златев Иванов. (75) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на задругите, рег. број 193, стра-
на 333, книга П, е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Моша Пијаде" од село Синѓелиќ — 
Продавница број 5 во село Синѓелиќ. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на огре-
ван и градежен материјал. 

Продавницата е основана од Задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Моша Пијаде" од село 
Синѓелиќ, а согласно одобрението на Собранието 
на општината Кале — Скопје број 04-16434 од 20. 
X. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Стојев Симо 
Иван. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 621/65. <1362> 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. број 93, стра-
на 337, е запишан под фирма: Земјоделска задруга 
„Единство" од Титов Велес — Погон за водостопан-
ство ео Титов Велес, улица „Димитар Влахов" бр. 
75. Предмет на работењето на погонот е: наводну-
вање на сите земјоделски производи, одржување 
на каналите и водење ред за наводнување. 

Погонот е основан од Задружниот совет на 
Земјоделската задруга „Единство" — Титов Велес 
со одлука број 1245 од 16. VI. 1965 година. 

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

жува задругата, во границите на овластувањето. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 441/65. (И97) 

Окружниот стопански! суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. број 122, 
страна 825, книга I, е запишана под назив: Земјо-
делска задруга „Мирко Делев" во село Негорци. 
Предмет на работењето на задругата е: да органи-
зира соработка на работните луѓе што работат со 
свои и здружени средства за работа 'во областа на 
земјоделството; да организира кооперација со ин-
дивидуалните производители со средствата на за-
другата и индивидуалните производители на земјо-
делското сточарско производство, како и производ-
ство на своја економија; да го откупува и пласира 

производството од индивидуалните производители 
и кооперанти; да ги снабдува производителите — 
членови на задругата со репродукциони материја-
ли и ги кредитира за зголемување на производ-
ството, како и да ги снабдува истите со стока од 
широка потрошувачка. Исто така им врши услуги 
(орање, превоз и др.) со своите машини, како и им 
дава стручна помош со своите стручњаци од за-
другата. 

Задругата е основана од основачите, со запис-
ник од основачкото собрание од 13 мај 1965 година. 

Земјоделската задруга „Мирко Делев" од 
село Негорци ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Марков Ташков Атанас, в. д. директор 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 6158/65. (1349) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 26. II. 1965 
година на страна 54, реден број 10 е запишано 
следното: Павле Гацов, досегашен в. д. управник 
на Земјоделската задруга „1 мај" од село Долни 
Балван, е разрешен од должност. На негово место 
за управник е назначен Панче Рамбабов. 

Промената на управникот е запишана во ре-
гистарот врз основа на одлуката на задружниот 
совет на задругата број 142 од 23. И. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
8/65. (504) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 29. V. 19€5 
година на страна 91, реден број 3 е запишано след-
ното: Никола Зафиров Крстев, досегашен управник 
на Земјоделската задруга (СРЗ) „Гоце Делчев" од 
село Облешево, е разрешен од должност. На негово 
место за управник е назначен инж. агроном Кон-
стантин Лазаров Георгиев. 

Истовремено е запишано и припојувањето на 
Земјоделската задруга „Орач" од село Теранци кон 
Земјоделската задруга (СРЗ) „Гоце Делчев" од село 
Облешево, со целата актива и пасива. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
записникот на задружниот совет на Земјоделската 
задруга „Гоце Делчев" — е. Облешево број 5 од 
12. I. 1965 година, записникот на задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Орач" е. Теранци број 
2 од 18. XII. 1964 година, решението на Собранието 
на општината Кочани број 01-1144/1 од 29. I. 1965 
година и решението на задружниот совет на За-
другата „Гоце Делчев" за назначување на управ-
ник број 153 од 23. II. 1965 година. 

С к р у ж н и о т стопански суд во Штип, Фи бр. 51/65. (694) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 31 V 19©5 
година, страна 107, реден број 6 е запишано след-
ното: оемЈоделската задруга (СРЗ) „Прогрес" од 
угфава^еШИН0В°' К о ч а н и ' е с т а в е н а под принудна 

За принуден управник е назначен Јован Петров 
Терзиевски. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа 
на решението на Собранието на општината Кочани 
број 01-2903/1 од 24. III. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
71/65. (696) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 27. IV. 1965 
година, страна 106, реден број 6 е запишано след-
ното: Земјоделската задруга „ЗрновКа" од село Зр-
новци, Кочани, е ставена под принудна управа. 

За принуден управник на задругата е назначен 
Глигор Зафиров Иванов. 
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Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
поднесената пријава од принудниот управник на 
задругата број 390 од 14. IV. 1965 година и реше-
нието на Собранието на општината Кочани број 
01-2903/1 од 24. III. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
72/65. (697) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 29. V. 1965 
година, страна 1, реден број 4 е запишано следно-
то: Досегашниот управник на Земјоделската за-
друга „Беласица" од село Габрово, Струмичко, Ди-
митар Сократов Андонов, е разрешен од Должност. 
На негово место за в. д. управник е назначен ли-
цето Ристо В аси лев Цветков. 

Истовремено е запишана и промената на до-
сегашниот потписник Алексо Ангушев, благајник, 
и за потписник е овластен Петар Пандев Пецев, 
книговодител, кој заедно со управникот Ристо Ва-
сил ев Цветков, ќе ја претставуваат и потпишуваат 
задругата. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
решението на Собранието на општината Ново Село 
од 13. IV. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 
50/65. (704) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 27. IV. 1965 
година, страна 23, реден број 3 е запишано следно-
то: Досегашниот управник на Земјоделската задру-
га „Благој Мучето" од село Просениково, Стру-
мичко, Благој Колев Петров, е разрешен од дол-
жност. На негово место за управник е назначен 
Горѓи ѓорѓиев Коцев. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа 
на одлуката на задружниот совет на задругата 
број 59 од 22. И. 1965 година и решението на На-
родниот одбор на општината Васил ево број 01-9/170 
од 12. X. 1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
68/05. (707) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 16, 
е запишано следното: Согласно со одобрението на 
Собранието на општината Гостивар број 2816 од 
5. V. 1965 година дејноста на Земјоделската задру-
га „Братство" од село Ростуша во иднина се про-
ширува и со: продажба на поштенски вредносни-
ци, поштенски, таксени и судски марки, пасоши 
за добиток и ел. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 329/65. (819) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 29. VI. 1965 
година, страна 93, реден број 8е запишано следно-
то: Досегашниот управник на Земјоделската задру-
га (СРЗ) од село Видовиште, Кочанско, Глигор 
Зафиров Иванов, е разрешен од должност. На не-
гово место за управник е назначен Методи Хаџи 
Паунов. 

Промената на директорот е запишана во регис-
тарот врз основа на одлуката на задружниот со-
вет на задругата број 07-360/1 од 31. V. 1965 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
86/65. (942) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 29. VI. 1965 
годиш, страна 21', реден број 4 е запишано след-
ното: Досегашниот управник на Земјоделската за-
друга „Плачковица" од село Јакимово, Кочанско, 
Благој Сим јанов Атанасов, е разрешен од долж-
ност. 

За управник на задругата е назначен Борис 
Петров Христов. 

Промената на управникот е запишана во ре-
гистарот врз основа на решението на задружниот 
совет на задругата бр. 82 од 13. IV. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
81/65. <943) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 16. 
страна 553, книга I е запишано следното: Досегаш-
ните членови на управниот одбор на Земјоделската 
задруга „Братство" од село Ростуша се разрешени 
од должност. За членови на новиот управен од-
бор се избрани, согласно записникот од одржаниот 
состанок на ден 11. VI. 1965 година, следните лица: 
Асани Мустафа, претседател на управниот одбор, 
Ислами Амет, Божиновски Вело, Симоновски Кољо, 
Арсовска Даница, Кировска Јованка, Симоновски 
Симон, Черкези Черкез, Кировски Пандил и Кад-
риу Ајруш. 

На досегашниот потписник на задругата Бај-
рам Асани, книговодител, му престанува правото 
за потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

Потписници на задругата и понатака остану-
ваат старите реистрирани и тоа: Божиновски Бо-
рис, шеф на сметководството, Усеин Џафери, в. д. 
управник, и Незири Јакуп, претседател на задруж-
ниот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 447/65. (1128) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 196, 
страна 3415, книга II е запишано следното: Досе-
гашниот потписник на Земјоделската задруга „На-
предок" од село Кадино, Тодор Ефремов, управник, 
е разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За в. д. директор на задругата е назначен А-
танасовски Трајан, кој не е потписник, него за-
другата и понатаму ќе ја потпишуваат старите 
регистрирани потписници и тоа: Митревски Ми-
лан, шеф на сметководството, и Крсте Тргачевски. 

Со решение на задружниот совет на Земјодел-
ската задруга „Напредок" од село Кадино број 387 
од 1. "VII. 1965 година е разрешен в. д. директорот 
Атанасовски Трајан. За директор на задругата со 
решение на задружниот совет број 384 од 1. VII. 
1965 година е назначен Васев Костадин, инженер 
агроном. Тој задругата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува со новоназначениот потписник 
Тодоровски Трајко, претседател на управниот од-
бор, и стариот регистриран потписник Митревски 
Милан, шеф на сметководството!, сметано од 22. 
VII. 1965 година. 

На потписникот Трачевски Крсто му преста-
нува правото за потпишување. 

Исто така и досегашните членови на управниот 
одбор на задругата се разрешени од должност. За 
членови на новиот управен одбор се избрани 
следните лица: Тодоровски Трајко, претседател на 
управниот одбор, Пеце Филиповски, Стојановски 
Цветан, Ангелковски Ангелко, Трачевски Митре 
и Панзов Јованче. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 466/65, (1010) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 86, 
страна 309 е запишано следното: На досегашните 
потписници на Земјоделската задруга „Костадин 
Костадинов" — Демир Капија и тоа: Нојков Спа-
со, управник и Стојановски Јово, книговодител, 
им престанува правото за потпишување, бидејки 
се разрешени од должност. 

За нов управник на задругата е назначен А-
лександар Добрев Бојаџиев. Тој задругата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува со новоназна-
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челист потписник Страшо Методиев Педевски, 
службеник при задругата, и Александар Арсов Га-
лапчев, шеф на сметководството, сметано од 7. 
VIII. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 497/65. (1058) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 67, 
страна 267 е запишано следното: Досегашните чле-
нови на управниот одбор на Земјоделската задру-
га „Братство" од село Дебреше, Гостиварско, се 
разрешени од должност. За членови на новиот 
управен одбор, согласно со записникот број 1' од 
одржаната седница на задружниот совет на 8. 
1965 година, се избрани следните лица: Дукоски 
Стојана Мишко, претседател на управниот одбор, 
Имери Селмана Јакуп, заменик на претседателот, 
Дуковски Богев Вуке, Муареми Нашата Меџит, Пан-
дилоски Сретка Трпе и Сим јановски Страшев 
Стојан. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1505/65. (Ц69) 

Окружниот стопански! суд во Сашије објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 63, 
страна 821, книга I е запишано следното: Се брише 
од регистарот на задругите Самостојниот погон во 
село Негорци на Земјоделската задруга „Слога — 
Гевгелија, согласно со одлуката на задружниот со-
вет број 1642 од 17. IX. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 582/65. (1208) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 63, 
страна 821, книга I е запишано следното: Се брише 
од регистарот на задругите Самостојниот погон во 
Гевгелија на Земјоделската задруга „Слога" — 
Гевгелија, согласно со одлуката на задружниот? 
совет број 1642 од 17. ГХ. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 583/65. (11209) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 30. "VI. 
1965 година, страна 61, реден број 3 е запишано 
следното: Земјоделската задруга „Младост" од се-
ло Орел, Св. Николе, е ставена под принудна 
управа. 

За принуден управник на задругата е назначен 
Никола Пенчов Иванов. 

Уписот е извршен во регистарот врз оснива 
на решението на Собранието на општината Св. Ни-
коле број 01-891 од 31. III. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 88/65. (1310) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 20. IX. 1965 
година, страна 60, реден број 8 е запишано след-
ното: Се проширува дејноста на Земјоделската за-
друга „Единство" од Штип, која се состои во: из-
работка на сириште, паркетна маст и парафинско 
материи за домаќинствата. 

Проширувањето на дејноста — погонот е за-
пишано во регистарот врз основа на решението на 
Одделението за стопанство на Собранието на оп-
штината Штип број 05-1148 од 4. И. 1965 година 
и согласноста на Задружниот сојуз од Штип бр. 
05-31/1 од 19. И. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
135/65 (1313) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 8Ј, 

страна 365, книга I е запишано следното: Согласно 
со пречистениот текст на Договорот на Деловното 
.здружение на претпријатијата за јавен патен соо-
браќај и ремонт — Скопје дејноста во иднина е: 

1. Обезбедува товар за превоз со друмски мотор-
на возила и го предава товарот на превозниците; 

2. Заедничка изградба и експлоатација на авто-
буски станици односно заедничко продавање на ав-
тобуски билети; 

3. Заедничка изградба и користење на автото-
. варни станици и магазини: обезбедување — снаб-

дување со утоварно-истоварни механизми, паркира-
лишта и сервиси потребни за сервисно обавување на 
услужните дејности (во состав на овие објекти) за 
потребите на возилата и возачите во друмскиот соо-
браќај ; 

4. Изработување и печатење на возни работи и 
ускладување на возните редови во автобускиот соо-
браќај; 

5. Снабдување на членовите со разни обрасци, 
превозни и останати исправи потребни за нивна 
работа; 

6. Заедничка набавка на возила, автогуми, по-
гонски материјал, резервни делови, гориво и мазиво, 
суровини и др. од домашно производство и увоз, за 
нормално одвивање на дејностите на членовите; 

7. Заедничка набавка и користење на девизни 
средства за потребите на членовите; 

8. Меѓусебно отстапување, заменување и прене-
сување на основни средства и материјали со цел за 
намалување на непотребните залихи и пружање 
помош на членовите на Здружението; 

9. Заедничка набавка на униформи за изврш-
ниот персонал во автобускиот сообраќај; 

10. Вршење реклами и пропаганда за користење 
на производите и услугите на членовите; 

11. Обавување на финансиски, правни и др. ра-
боти сврзани со работите наведени во точките од 1 
до 10, како и работи кои Здружението ги презема 
по посебни барања од поедини членови на Здру-
жението. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
ор. 513/65. _ _ _ _ _ _ _ (1189> 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. број 79, 
страна 281, книга I е запишано следното: Согласно 
со одлуката на Задружниот совет на Земјоделска-
та задруга „Пекарев" — Неготино број 601 од 13. 
XI. 1965 година и одлуката на работничкиот совет 
на Претпријатието за промет на мало со месо, мес-
ни и млечни производи „Исхрана" од Неготино и 
елаборатот за економска оправданост кон Земјо-
делската задруга „Пекарев" — Неготино се при-
појува Претпријатието за промет на мало со месо, 
месни и млечни производи „Исхрана" — Неготино. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 693/65. (1454) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Се огласуваат за неважни следните, загубени 
документи: 

Свидетелство за I година стопанско училиште, 
издадено од Стопанско™ училиште во Гостивар на 
име Монир Куртиши, е. Речане, Гостивар. (2659) 

Здравствена легитимација бр. 7803, издадена од 
КЗСО — Кочани на име Владе Лазов Спиров, ул. 
„Љ. Сантов" бр. 26, Кочани. (2660) 

Режи карта на име Марика Јалдашева, ул. 
„Дамјан Груев" бр. 46, Т. Велес. (2646) 

Здравствена легитимација бр. 894, издадена од 
КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Гена Бо-
жинова, е. Калмиште, Пробиштип. (2647) 

Здравствена легитимација бр. 5391, издадена од 
КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Пане Ѓор-
ѓиев, е. Дренок, Пробиштип. (2648) 
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Здравствена легитимација бр. 5374, издадена од 
КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Љуба 
Иљова, е. Трооло, Пробиштип. (2649) 

Здравствена легитимација бр. 11417, издадена од 
КЗСО — Филијала — Кочани на име Стефан Нико-
лов Ангелов, ул. „К. Груица" бр. 11, Кочани. (2661) 

Здравствена легитимација на име Фиданчо Ма-
насија Илиев, ул. „Б. Н. Н. Борче" бр. 21, Виница. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Св. Николе на име Илија Зафиров, Св. Николе. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шабан Демири, Скопје. (2664; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мамуран Асановски, Скопје. (2665) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сузана Имеровска, Скопје. (2666) 

Здравствена легитимација бр. 27511, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Халисе Ормани, Скопје,, (2667) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Агим Авни Исовски, Скопје. (2668) 

Здравствена легитимација на име Љубица Кр-
чинска, Скопје. (2669) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иванка Петрова, Скопје. (2670) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Јанчевска, Скопје. (2671) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Давид Т. Димитровски, Скопје. (2672) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Скопје на име Цветанка Затенко, Скопје. (2673) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благојка В. Петрушева, Скопје. (2674) 

Здравствена легитимација издадена од КЗ СО — 
Филијала — Ресен на име Кире Андоновски, е. 
Покрвеник, Ресен. (2676) 

Здравствена легитимација издадена од КЗ СО — 
Прилеп на име Тодорка Мирчева Секулоска, ул. „И 
октомври" бр. 128, Прилеп. (2677) 

Здравствена легитимација бр. 393034 на име Хиса 
Ф. ЕМИНОЕСКИ, е. Лавци, Ресен. (2678) 

Здравствена легитимација бр. 360137, издадена од 
КЗСО — Скопје на име Борис Станојковски, е. Тр-
ново, Кр. Паланка. (2679) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Мирјана Димитрова Топукова, ул. 
„Илинденска" бр. 5. Виница. (2680) 

Работна книшка бр. 29068, издадена од Битола 
на име Садбер Керима Арифова, ул. „Козјак" бр. 
94, Битола. (2681) 

Работна книшка на име Величе Сиљановска, 
ул. „Мечкин Камен" бр. 18, Битола. (2682) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5390, 
издадена од ЗСО — Кратово на име Велика Јова-
нова Трајкова, Кратово. (2683) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Атилија Амедова, е. Горно Јаболчиште, Т. Велес. 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ќамил Амедов, е. Горно Јаболчиште, Т. Велес. (2685) 

Здравствена легитимација на име Олгица Љу-
бева Тодева, е. Џумајлија, Св. Николе. (2686) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Драга Горевска, е. Крс-
тов Битола. (2687) 

Работна книшка бр. 20968, издадена од Битола 
на име Светомир Трајковски, е. Радобор, Битола. 

Работна книшка бр. 14479, издадена од Битола 
на име Дона Г. Бендевска, ул. „Маврово" бр. 8, 
Битола. (2689) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Ангелко Т. Трајковски, е. 
Мојно, Битола. (2690) 

Работна книшка рег. бр. 7805, серија бр. 435958, 
издадена од Прилеп на име Алекса Китаноска, е. 
Крушејца, Прилеп. (2691) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Спасија Трајкоска, ул. „Сп. Темел-
овски" бр. 20а, Прилеп. (2692) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Грета Б. Ристеска, ул. „Браќа Бе-
широски" бр. 9, Прилеп. (2693* 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Филијала — Струга на име Петре В. Ќосески, е. 
Враништа, Струга. (2694ј 

Здравствена легитимација на име Рефија Сели-
мани, е. Заграчани, Струга. (2695) 

Здравствена легитимација бр. 9821, на име Вер-
ка Нестороска, ул. „XV корпус" бр. 69, Струга. (2696) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од КЗСО — Филијала — Ресен на име Добрила Ди-
митриевска, е. Избишта, Ресен. (2697) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од КЗСО — Филијала — Ресен на име Никола Гу-г 
левски, е. Д. Б. Црква, Ресен. (2698) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од КЗСО — Филијала — Ресен на име Стамена Гер-
манска, е. Љубојно, Ресен. (2699) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Горе Јаневски, ул. „К. Чучук" бр. 
21, Т. Велес. (2700) 

Здравствена легитимација бр. 21271 на име Цон-
ка Стојанова, ул. „Миле Вчков" бр. 7, Кавадарци. 

КОНКУРСИ 
Комисијата за распишување на конкурс за име-

нување директор на Земјоделската задруга „Иво 
Рибар — Лола" — е. Нова Брезница — Скопско 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за именување директор на Земјоделската задру-
га „Иво Рибар Лола" — е. Нова Брезница и за на-

значување самостоен финансов книговодител 
У С Л О В И : 
I. За директор: 
1. да има завршено висока или виша школска 

спрема со најмалку 2 години работен стаж; 
2. средна стручна спрема со 8 години работен 

стаж, од кои 3 години на раководно работно место; 
3. непотполно средно образование со 10 години 

работен стаж од кои 5 години на раководно« работ-
но место. 

П. За самостоен финансов книговодител: 
1. да има завршено средно образование и 3 го-

дини работен стаж во струката; 
2. Непотполна стручна спрема со 5 години ра-

ботен стаж во струката. 
Молбите се поднесуваат до Комисијата за рас-

пишување на конкурс за именување на директор 
на Земјоделската задруга „Иво Рибар — Лола" во 
село Нова Брезница, Скопско. 

Конкурсот ќе трае 1!5 дена од денот на објаву-
вањето. Во колку не се јави ни еден кандидат во 
определениот рок конкурсот ќе трае до пополнува-
ње на работните места. 

Кандидатите покрај таксираните молби треба 
да поднесат уверение за општата здравствена с о 
стојба, уверение дека со правосудна судска одлу-
ка не му е забрането обавување на работата за 
која конкурира, кратка биографија за движењето 
во службата, доказ за стручното образование и со-
гласност од работната организација за промена на 
работниот однос. 

Комисијата нема да зема во предвид некомплет-
ни молби. 
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УПРАВНИОТ ОДБОР ПРИ РУДНИЦИТЕ И 
ИНДУСТРИЈАТА ЗА ХРОМ, АНТИМОН И АРСЕН 
„РАДУША" — ГОРЧЕ ПЕТРОВ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Главен инженер за рударство и 
2. Раководител на општи сектор 
Кандидатите треба да ги исполнуваат след-

ните услови: 
За работното место под бр. 1 да има завршено 

рударски факултет со над 10 години работен стаж 
во струката од кои над 5 години на раководно ра-
ботао место и под 2 правник со работен стаж над 
10 години од кои на раководни места над 5 години. 

Молбите со останатите документи за конкур-
сот се доставуваат до Кадровската служба во ра-
ботната организација во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето. (847) 

Врз основа на член 138 и 150 од Законот за 
високото школство на СРМ, Советот на Педагош-
ката академија во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за наставници во сите изборни звања: 
1. Еден наставник по основи на науката на оп-

штеството 
2. Еден наставник по психологија 
3. Двајца наставници по методика на одделен-

ска настава 
4. Двајца наставници по македонски јазик и 

методика на наставата по македонски јазик 
15. Еден наставник по српскохрватски јазик и 

методика на наставата по српскохрватски 
јазик 

6. Еден хонорарен наставник по словеначки 
јазик 

7. Еден наставник по шиптарски јазик и ме-
тодика на наставата по шиптарски јазик 

8. Еден наставник по турски јазик и методика 
на наставата по турски јазик 

9. Еден наставник по француски јазик и ме-
тодика на наставата по француски јазик 

10. Еден наставник по руски јазик и методика 
на наставата по руски јазик 

11. Еден наставник по руска литература 
12. Двајца наставници по англиски јазик 
13. Еден наставник по англиски јазик и мето-

дика на наставата по англиски јазик 
14. Еден наставник по регионална географија и 

географија на СФРЈ на шиптарски наставен 
јазик 

15. Еден наставник по општа историја и мето-
дика на наставата по историја на шиптар-

ски наставен јазик 
. 16. Еден наставник по општа ботаника и систе-

матика на растенијата на шиптарски наставен 
јазик 

17. Еден наставник по неорганска хемија со 
вежби 

18. Еден наставник по физика со вежби 
19. Еден наставник по планиметрија, стеоромет-

рија, тригонометрија и аналитичка геомет-
рија 

20. Еден наставник по математика 
21. Еден наставник по обработка на метали 
22. Еден наставник по обработка на неметали 
23. Еден наставник по методика на ОТО 
24. Еден наставник по интонација со едногла-

сен диктат и физиологија на гласот 
Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 

од член 134 од Законот за високото школство на 
СРМ. !, ( 

Пријавите по конкурсот со куса биографија, 
диплома, список на објавени трудови и извод за 
текот на движењето во службата се доставуваат до 
Секретаријатот на Академијата. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. (834) 

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН — 
ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор »а еден стручен соработник 
во Отсекот за семепроизводство 

У С Л О В И : 
Завршен земјоделско-шумарски факултет и 

извесна пракса во тутунската струка. 
Со пријавата кандидатите треба да ги прило-

жат потребните документи според Основниот за-
кон за работни односи. Во колку се во работен од-
нос и согласност од работната организација ка-
де што работат. 

Личен доход според Правилникот за распре-
делба на средствата за лични доходи во Инсти-
тутот. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во 
„Службен весник на СР Македонија". (802) 

СОДРЖИНА 
Страна 

76. Уредба за изменување на Уредбата за нај-
високите износи на патни и други трошоци 
на работниците во републичките органи 
на управата што им се признаваат во ма-
теријални трошоци — — — — — — 249 

. 77. Правилник за елементите на одлуката која 
го заменува Урбанистичкиот план — — 249 

78. Упатство за содржината на региналната 
просторна студија и основниот региона-
лен просторен план — — — — — — 252 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие — Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10-а. 
Ношт. фах. 51 Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-698 при 

Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 


