
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 8 јули 1970 
С к о п ј е 

Број 19 Год. XXVI 

Претплатата за 1970 година изне-
сува 100 динари. Овој број чини 
2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

127. 

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за ор-
ганизацијата и работењето на Извршниот совет 
(„Службен весник на СРМ" бр. 17/65, 16/67 и 16/69), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ 

I. Се именува за советник во Извршниот совет 
Лазо Крстевски, секретар на комисија во Централ-
ниот комитет на Сојузот на комунистите на Маке-
донија. 

П. Ова решение влегува во сило со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 15-1409/1 
26 мај 1970 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

128. 

Врз основа на член 46 став 1 од Законот за ре-
публичката управа („Службен весник на СРЖ" бр. 
17/65, 16/67, 16/69 и 5/70), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЛАВЕН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ 
ИНСПЕКТОР 

I. Се именува за главен електроенергетски ин-
спектор Драгутин Величевски, дипломиран елек-
троинженер професор во Електромашинскиот учи-
лишен центар во- Скопје. 

П. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 15-1408/1 
26 мај 1970 година 

Скопје 

Цретседател 
на Извршниот совет, 

»д-р Ксенте Богоев, е. р. 

129. 
Врз основа на член 73 став 1 а во врска со 

членот 76 од Законот за финансирање определени 
форми на општествена заштита на децата („Службен 
весник на СРМ" бр. 3/68), Управниот одбор на Ре-
публичкиот фонд за додаток на деца — Скопје, на 
седницата одржана на 15 мај 1968 година, донесе 

С Т А Т У Т 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ДОДАТОК 

НА ДЕЦА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Републичкиот фонд за додаток на деца (во на-

тамошниот текст: Фондот) е самостоен и работи врз 
принципите на општественото управување. 

Член 2 
Фондот ја врши својата дејност во согласност 

со Законот, овој статут, Програмата за дејноста на 
Фондот и другите прописи засновани на закон. 

Член 3 
Во спроведувањето на дејноста Фондот со-

работува со општинските фондови за непосредна 
детска заштита, со заедниците на здравственото, и 
инвалидското и пензиското осигурување и со други 
органи и организации заинтересирани за унапреду-
вање на општествената заштита на децата. 

Член 4 
Со овој статут, во согласност со Законот, се ут-

врдуваат органите на Фондот, нивниот состав и бро-
јот на членовите, делокругот, начинот на работата, 
донесување на финансиски план и завршна сметка 
на Фондот, начинот за известување на јавноста за 
работењето на Фондот, како и други прашања од 
значење за самоуправувањето и работењето на Фон-
дот. 

Член 5 
Фондот е основан со Законот за финансирање 

определени форми на општествена заштита на де-
цата („Службен весник на СРМ" бр. 3/68). 

Фондот е запишан во Регистарот на деловните 
организации што се води при Окружниот стопански 
суд во Скопје. 

Член 6 
Називот на Фондот е: „Републички фонд за до-

даток на деца". 
Седиштето на Фондот е во Скопје. 

Член 7 
Фондот има својство на правно лице. 

Член 8 
Фондот има свој печат во форма на круг со 

пречник од 2,5 см. 
На печатот во круг е испишано името на Фон-

дот: „Републички фонд за додаток на деца", а во 
средината водорамно — седиштето на Фондот: „Ско-
пје". 

Штембилот на Фондот е во форма на правоагол-
ник во кој е испишан називот на Фондот со допол-
нување на: број, датум и година. 
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Член 9 
Општите акти на Управниот одбор на Фондот се 

објавуваат во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Член ДО 
Финансиското и административното работење на 

Фондот го врши Републичкиот завод за социјално 
осигурување — Скопје со надоместок што се утвр-
дува спогодбено меѓу Управниот одбор на Фондот и 
Републичкиот завод. 

Член 11 
Фондот го застапува и претставува претседате-

лот на Управниот одбор на Фондот. 
Директорот на Републичкиот завод за социјално 

осигурување, согласно Законот и овој статут, го за-
стапува Фондот: 

1) во имотните и другите односи што произле-
гуваат од финансиското и административното рабо-
тење на Фондот од страна на Републичкиот завод за 
социјално осигурување и 

2) во други односи кога за тоа е овластен со по-
себна одлука на Управниот одбор на Фондот. 

II. СРЕДСТВА НА ФОНДОТ 

Член 12 
Извори на приходите на Фондот се средствата од 

придонесот за непосредна детска заштита и додаток 
на деца, по издвојувањето на делот за непосредна 
детска заштита и други приходи. 

Член 13 
Средствата на Фондот се користат за: 
1) исплата на додатокот на деца; 
2) надоместок на организациите што ја спрове-

дуваат постапката за остварување правото на дода-
ток на деца и го исплатуваат додатокот; 

3) покривање на трошоците за работењето на 
Фондот. 

Трошоците на Фондот и неговите органи се ут-
врдуваат со финансиски план. 

Ш. УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ 

Член 14 
Орган на управување на Фондот е Управниот 

одбор на Фондот. 

Член 15 
Управниот одбор на Фондот го сочинуваат чле-

нови именувани од Собранието на СРМ и членови 
делегирани од органи и организации определени со 
овој статут. 

Управниот одбор се состои од 15 членови. 
Мандатот на членовите на Управниот одбор на 

Фондот трае четири години. 

Член 16 
Пет члена на Управниот одбор именува Собра-

нието на Социјалистичка Република Македонија. 
По два члена делегираат: 
—. Советот за грижи и воспитување на децата 

на Македонија; 
— Републичката конференција на ССРНМ; 
— Републичкиот совет на ССЈ за Македонија; 
— Централниот комитет на * младината, и 
— Републичката заедница за образование. 

Член 17 
Мандатот на одделен член на Управниот одбор 

може да престане и пред истекот на мандатниот пе-
риод за кој е именуван односно делегиран. 

Органот односно организацијата што го имену-
вала односно делегирала членот на Управниот од-

бор може истиот да го отповика пред истекот на 
мандатарот период во следниве случаи: 

1. Цо барање на членот. 
2. По предлог на Управниот одбор на Фондот ако 

членот без оправдани причини почесто отсуствува 
на седниците на Управниот одбор на Фондот или 
ако на друг начин го попречува нормалното рабо-
тење на органот. 

3. Ако поради престанок на членството во орга-
низацијата што го делегирала не е во можност со 
успех да ја врши својата функција како член на 
Управниот одбор. 

Член 18 
Управниот одбор на Фондот ги врши следните 

работи: 
— донесува статут на Фондот; 
— утврдува програма за дејноста на Фондот; 
— донесува финансиски план и усвојува заврш-

на сметка на Фондот; 
— донесува општи акти во согласност со закон 

. и овој статут; 
— го определува обемот и начинот на вршење-

то ревизија на првостепените решенија за правата 
на додаток на деца; 

— го утврдува и донесува годишниот извештај 
за дејноста на Фондот кој се поднесува до Собра-
нието на СРМ; 

—- го претресува годишниот извештај за рабо-
тата на Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање во врска со спроведувањето на работите од фи-
нансиското и административното работење на Фон-
дот и спроведувањето на постапката за остварува-
ње правото на додаток на деца; 

—• се грижи за рационалното работење на Фон-
дот; 

— врши и други работи за кои со закон, овој 
статут и други прописи ќе биде овластен. 

Член 19 
Управниот одбор на Фондот по потреба може 

да регулира одделни прашања во врска со постап-
ката за остварување правото на додаток на деца, ка-
ко и за одделни прашања во врска со наплатата на 
придонесот за непосредна детска заштита и дода-
ток на, деца. 

Член 20 
Управниот одбор на Фондот работи на седници. 
Директорот на Републичкиот завод за социјал-

но осигурување има право и обврска да присуству-
ва на седниците на Управниот одбор на Фондот. 

Член 21 
Начинот на работењето на Управниот одбор на 

Фондот се уредува со деловник. 
Деловникот на Управниот одбор на Фондот ги 

регулира особено следните работи: правата и долж-
ностите на членовите на Управниот одбор на Фон-
дот, подготвувањето на неговите седници и потреб-
ните материјали за истите, начинот на работата, одр-
жувањето редот на седниците и друго. 

Член .22 
На првата седница на Управниот« одбор на Фон-

дот се избира претседател и заменик на . претседа-
телот на Управниот одбор на Фондот. 

Седниците на Управниот одбор на Фондот ги 
свикува и со нив раководи претседателот на Управ-
ниот одбор на Фондот, а во негово отсуство заме-
никот на претседателот. 

Член 23 
Управниот одбор на Фондот може да формира 

помошни тела на Управниот одбор 



8 јули 1970 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 19 — Стр. 307 

Член 24 
Управниот одбор на Фондот од редот на своите 

членови избира комисија за поплаки и претставки 
во состав од три члена. 

Работата на Комисијата од ставот1 1 на овој член 
се регулира со Деловникот за работа на Управниот 
одбор. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 25 
До именувањето на нов состав, Управниот одбор 

продолжува да работи во сегашниот состав. 

Член 26 
Толкување на одделни одредби на овој статут 

дава Управниот одбор на Фондот. 

Член 27 
Овој статут влегува во сила осмиот ден по не-

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

Бр. 01-2005/1 
15 мај 1968 година 

Скопје 
Претседател, 

Галип Дема, е. р. 

130. 
Врз основа на член 206 и 207 од Основниот за-

кон за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 17/65) и член 49 став 18 од Статутот на Стопан-
ската комора на Македонија, Собранието на Комо-
рата, на седницата одржана на ден 6 април 1970 
година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА, СОСТАВОТ И ПОСТАП-
КАТА ПРЕД ПОСТОЈАНИОТ ИЗБРАН СУД 
(АРБИТРАЖАТА) ПРИ СТОПАНСКАТА КОМОРА 

НА МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
При Стопанската комора на Македонија (во на-

тамошниот текст: Комора), постои Постојан избран 
суд (Арбитража) за спогодбено решавање на спо-
ровите по пат на посредување, како и за одлучу-
вање во спорови кои настануваат меѓу работни ор-
ганизации •— членки на Комората. 

Постојаниот избран суд одлучува и во спорови 
кои настануваат меѓу стопански организации чии 
седишта се наоѓаат во две или повеќе републики. 

Постојаниот "избран суд (Арбитражата) во на-
тамошниот текст: Арбитражата е независен во до-
несувањето на одлуките. 

Седиштето на Арбитражата е во Скопје. 
Арбитражата има свој печат кој гласи: „Посто-

јанен избран суд (Арбитража) при Стопанската ко-
мора на Македонија". 

Член 2 
Арбитражата своите функции ги врши преку 

Претседателството, секретарот на Арбитражата, ар-
битражните совети и арбитер поединец. 

Арбитражниот совет се состои од 3 или 5 члена. 
Претседателството на Арбитражата се состои 

од претседател, заменик на претседателот и секре-
тар на Арбитражата. 

Претседателот и заменикот на претседателот на 
Арбитражата ги избира и ги разрешува Собранието 
на Стопанската комора на Македонија. 

Секретарот го именува, односно го разрешува 
Управниот одбор на Комората. 

Член 3 
Претседателството врши општ надзор над ра-

ботата на Арбитражата, особено во поглед на при-
менувањето на овој правилник, констатира мате-
ријално постоење на арбитражна клаузула, уче-
ствува во донесувањето одлуки од надлежноста на 
Арбитражата, врши и други функции кои му се 
определени со овој правилник. 

Член 4 
Секретарот на Арбитражата својата должност 

ја врши согласно со овластувањата што произле-
гуваат од овој правилник и општите акти за орга-
низацијата и работата на Комората. 

За вршење на стручните и други работи, Уп-
равниот одбор на Комората може да формира и 
секретаријат на Арбитражата. 

Секретаријатот на Арбитражата има положба 
на работна единица во администрацијата на Комо-
рата. 

Со секретаријатот раководи секретарот на Ар-
битражата. 

Во случај на отсутност или спреченост на се-
кретарот на Арбитражата, секретарот на Комора-
та определува лице од редот на работниците на 
Комората, кое ќе ја врши должноста — секретар 
на Арбитражата. 

Член 5 
Комората врши општ надзор над администра-

тивното и финансиското работење на Арбитражата 
и обезбедува средства за извршување на нејзината 
дејност. 

И. ПОСТАПКА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ 

Член 6 
Во сите спорови по кои Арбитражата може да 

биде надлежна, секоја странка, без оглед дали е 
договорена надлежноста на Арбитражата, може да 
се обрати до Арбитражата за посредување, согласно 
одредбите од овој правилник — за спогодбено ре-
шавање на спорот. 

Постапката на посредувањето е независна од 
арбитражната постапка. Претходните дејствија и 
дадените изјави не ги обврзуваат странките. 

Согласност на постапка за посредување — не 
значи согласност за надлежноста на Арбитражата, 
во случај на неуспех на постапката за посреду-
вање. 

Член 7 
Предлог за покренување постапка за посреду-

вање се поднесува писмено до Арбитражата. 
Предлог може да поднесе една странка или 

обете заедно. Во предлогот ќе се изложи фактич-
ката состојба и становиште^ на предлагачот и ќе 
се приложат сите потребни документи (докази) кои 
се однесуваат на спорот. 

Секоја странка, во секое време —• фаза на по-
стапката, може да се откаже од постапката за по-
средување. 

Во постапката за посредување странките уче-
ствуваат преку свои претставници или уредно ов-
ластени лица. 

Член 8 
Ако предлог за покренување постапка за по-

средување поднесе една странка, секретарот на 
Арбитражата за тоа ќе ја извести спротивната 
странка и во определен рок ќе ја повика да се 
изјасни дали го прифаќа предлогот. Ако странката 
го прифати предлогот, должна е во определениот 
рок писмено да ја изложи фактичката состојба и 
своето становиште и да ги приложи сите нужни 
докази. 

Ако спротивната странка во определениот рок 
не одговори или не го прифати предлогот, секрета-
рот на Арбитражата ќе го извести предлагачот дека 
постапката за посредување не може да се спроведе. 
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Член 9 
Ако спротивната странка го прифати предло-

гот за посредување и во случај кога предлогот за-
едно го поднеле двете странки, ќе се формира ко-
мисија за посредување. 

Комисијата за посредување ја сочинуваат прет-
ставници на секоја странка и претседател, кој од 
листата на арбитрите го именува Претседателство-
то на Арбитражата, до колку странките спогодбено 
не го определат. 

Ако странките не определат свои претставници 
во предлогот, односно во одговорот за прифаќање 
на предлогот за посредување, секретарот на Арби-
тражата' ќе ги повика дополнително да го сторат 
тоа. 

Странките можат да се спогодат постапката за 
посредување да ја спроведе претседателот на Ар-
битражата или некој друг член на Претседател-
ството или посредник којшто би го именувало 
Претседателството на Арбитражата од листата на 
арбитрите. 

Член 10 
Комисијата за посредување ќ.е ги проучи до-

ставените предлози и поднесените докази и ќе ги 
собере сите потребни известувања. Врз основа на 
проучувањето на материјалот ќе поднесе свој пред-
лог до странките за решавање на спорот. 

Странките не се обврзани да го прифатат пред-
логот на комисијата. 

Член 11 
Во постапката за посредување се води запис-

ник во кој се внесуваат битни податоци по предло-
зите на странките, изјавите на сослушаните лица, 
содржината на спогодбата, распределба на трошо-
ците за посредување — до колку странките не се 
спогодиле околу учествово во овие трошоци. 

Порамнување пред Арбитражата е склучено 
кога странките ќе го потпишат. Ако странките се 
отсутни порамнувањето ќе им се достави на пот-
пис со предупредување дека посредувањето ќе се 
смета за неуспешно ако во рок од 7 дена од денот 
на приемот не и го вратат потпишано на Арбитра-
жата. 

Постигнатото порамнување во постапката за 
посредување има сила на правоснажна одлука на 
Арбитражата. 

Член 12 
Ако странките заеднички предложат склуче-

ната спогодба да има сила на правосилна одлука 
од член 48 на Правилникот, тогаш одлуката ќе се 
донесе во вид на арбитражна одлука со клаузула 
дека е конечна и без право на жалба. 

Член 13 
Членовите на комисијата за посредување, како 

и посредникот, не можат да бидат избрани за ар- ѓ 
битри ако спорот по кој не е постигнато порамну-
вање би се расправал пред Арбитражата. 

Член 14 
Секретарот на Арбитражата ќе го покани пред-

лагачот да внесе паричен износ на трошоците на 
посредувањето според Тарифата. 

Ш. НАДЛЕЖНОСТ НА АРБИТРАЖАТА 

Член 15 
Надлежноста на Арбитражата се заснива со 

писмена спогодба меѓу странките. 
Со склучувањето на спогодбата за надлежноста 

на Арбитражата за одлучување по настанат или 
иден спор по еден или повеќе определени деловни 
односи, странките се подложуваат на одредбите од 
овој правилник. 

Член 16 
. -По настанатите спорови одлучува Арбитраж-

ниот совет или арбитер поединец. 
Ако странките изрично поинаку не определат, 

арбитерот поединец одлучува по сите спорови ка ј 
кои вредноста на спорот не преминува 30.000 ди-
нари. 

По останатите спорови одлучува Арбитражниот 
совет. 

Член 17 
Странките можат да ја оспорат надлежноста на 

Арбитражата со поднесување на приговор во од-
говорот на тужбата. Ако на тужбата не е догово-
рено, приговорот мора да се стави пред впушта-
њето во расправање по самата суштина на спорот. 

Член 18 
Ако тужената странка го оспори постоењето на 

арбитражната клаузула и не одговори на тужбата, 
спорот ќе се изнесе пред Претседателството на 
Арбитражата за утврдување на материјалното по-
стоење на арбитражната клаузула. 

Ако Претседателството утврди дека постои ма-
теријална клаузула, постапката ќе продолжи иако 
спротивната странка одбие да учествува во неа. 

На оспорената арбитражна клаузула за над-
лежност на Арбитражата, одлука ќе донесе про-
ширениот совет. 

Ако Претседателството утврди дека арбитраж-
ната клаузула материјално не постои, странките ќе 
се известат дека арбитражата не може да се извр-
ши. Во таков случај тужителот може да побара да 
се закаже расправа и за надлежноста да одлучи 
проширениот совет. 

Член 19 
. Приговорот за надлежноста ако ,е поднесен во 

одговорот на тужбата или во некој друг подготвен 
поднесок ^пред закажувањето на расправата, рас-
правата ќе се одржи пред проширениот совет по 
истакнатиот приговор. 

Во составот на проширениот совет влегуваат 
членовите на Арбитражниот совет односно арбитер 
— поединец, претседателот и еден член на Прет-
седателството на Арбитражата. 

При евентуална, спреченост на претседателот, 
тој определува свој заменик од редот на члено-
вите на Претседателството, 

Член 20 
На истакнатиот приговор за ненадлежност во 

текот на расправата, Арбитражниот совет (арбитер 
— поединец) ќе спроведе постапка по истакнатиот 
приговор, а потоа на не јавна седница проширениот 
совет се произнесува по приговорот. 

Ако проширениот совет не го уважи пригово-
рот, Арбитражниот совет (арбитер — поединец) рас-
права и одлучува по главната работа. 

Член 21 
Ако е даден одговор на тужбата без приговор 

за надлежноста, или ако странките без даден од-
говор на тужбата се впуштаат во расправање по 
суштината на спорот, ќе се смета дека со тоа спо-
годбено ја прифаќаат надлежноста на Арбитражата 
и дека се откажуваат од користењето на правото 
ка приговор, како во текот на натамошната арби-
тражна постапка, така и во текот на евентуална 
постапка пред редовен суд. 

Исто така, ќе се смета дека странките согласно 
ја прифатиле надлежноста на Арбитражата и дека 
се откажале од правото на користење приговор ако 
се расправа некој спорен факт што ги преминува 
овластувањата на арбитерот по арбитражната спо-
годба, а приговорот не се стави во одговорот на 
тужбата, а тужбата се повикува на тој факт или 
приговорот не се стави штом се започне со распра-
вањето на фактот. 
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Член 22 
Арбитражата ќе се огласи за ненадлежна ако 

арбитражната клаузула содржи одредби кои не се 
во согласност со функцијата на Арбитражата и со 
начелата врз кои е заснован овој правилник. Од-
лука за тоа, пред закажувањето на расправата, 
донесува Претседателството на Арбитражата, а по 
закажаната расправа проширениот совет. 

Член 23 
Со засновањето на надлежноста на Арбитра-

жата, со самото тоа — странките се согласиле и ги 
овластиле арбитрите да ги расправаат сите спорови 
кои би произлегле од договорот врз кој се однесува 
арбитражната спогодба, како во поглед на толку-
вањето и исполнувањето, исто така, и во поглед на 
раскинувањето или ништожноста на тој договор. 

Член 24 
Ако Арбитражата од кои било причини не ја 

прифати својата надлежност, странката што бара-
ла покренување на постапка должна е на спротив-
ната странка, на нејзино барање поднесено пред 
донесувањето на одлуката за ненадлежноста, да и 
ги надомести трошоците кои ќе се пресметаат при 
одлучувањето за ненадлежноста. 

IV. ПОКРЕНУВАЊЕ НА АРБИТРАЖНА 
ПОСТАПКА 

Член 25 
Арбитражната постапка се покренува со тужба 

до Арбитражата и, по правило, треба да го содржи 
следново: 

1. Точна ознака на странките; 
2. Доказ за склучувањето арбитражна спогодба; 
3. Определено тужбено барање; 
4. Факти врз кои се заснова барањето; 
5. Докази и исправи во оригинал (оверен пре-

пис); 
6. Избор на арбитри. 

Член 26 
Тужената странка е должна во рок од 15 дена 

од денот кога ја прими тужбата да предложи свои 
докази. 

Во ОДГОВОРОТ на тужбата — тужениот ќе се 
искаже по тужбеното барање и ќе ги изнесе сво-
ите ставови со приложување соодветни исправи во 
оригинал (оверен препис). 

Истовремено. ќе избере и арбитер. 
Ако тужената странка не одговори на тужбата 

или одбие да земе учество во арбитражната по-
стапка, со арбитражната постапка ќе се продолжи 
по одредбите на овој правилник. 

Член 27 
Тужбата, одговорот на тужбата, како и сите 

поднесоци со прилозите — се поднесуваат во еден 
примерок за Арбитражата, еден примерок за секоја 
спротивна странка и за секој арбитер. До колку не 
се достават доволен број примероци, секретарот на 
Арбитражата (определен советник) ќе ја повика 
странката во определен рок да ги достави и оста-
натите примероци. 

Ако странката во тој рок не постапи по пови-
кот, поднесокот ќе и се врати како неуреден и ќе 
се смета како да не е и поднесен. 

Член 28 
Тужената странка до заклучувањето на распра-

вата може да поднесе противтужба, ако барањето 
на противтужбата произлегува од ист правен основ. 

Одредбите од член 25, 26 и 27 од овој правил-
ник се применуваат и на противтужбата. 

V. ИЗБОР НА АРБИТРИ 

Член 29 
Арбитрите се избираат од листата на арбитрите 

која ја утврди Собранието на Стопанската комора 
на Македонија, а по негово овластување Управниот 
одбор на Комората. 

Ако вредноста на спорот преминува 30.000 ди-
нари одлучува арбитражен совет. Ако странките 
се спогодат арбитер поединец може да одлучува и 
до 50.000 динари вредност на спорот. 

Секоја странка покрај изборот на арбитер од 
листата на арбитри, може да избере арбитер кој 
не е во листата на предложените. Во таков случај 
неговата согласност ќе се приложи кон тужбата 
или одговорот на тужбата. Истото се однесува и за 
другата странка. 

При изборот на арбитри, странките се должни 
да изберат и нивни заменици, со кои, во случај на 
спреченост на избраните арбитри, ќе се продолжи 
арбитражната постапка. 

Член 30 
Претседателот на Арбитражниот совет и арби-

тер— поединец, исклучиво се избираат од листата 
на арбитрите при Стопанската комора на Македо-
нија. 

Член 31 
До колку тужителот при поднесување на туж-

бата не избере арбитер, а тоа не го стори и во 
определен рок, а тужениот исто така не избере 
арбитер во определен рок за давање одговор на 
тужбата, претседателот на Арбитражата од листа-
та на арбитрите ќе определи арбитри и нивни за-
меници. 

Исто така, претседателот на Арбитражата ќе 
именува: 

а) претседател на Арбитражниот совет, ако 
странките не се сложат околу неговиот избор; 

б) арбитер — поединец, ако странките спогодбе-
но не го изберат. 

VI. ИЗЗЕМАЊЕ НА АРБИТРИ И ВЕШТАЦИ 

Член 32 
Арбитер и вештак ќе се изземат ако постојат 

услови за изземање предвидени во Законот за пар-
нична постапка, или ако странките тоа спогодбено 
го побараат. 

Одлука за изземање донесува претседателот на 
Арбитражата. 

VII. АРБИТРАЖНА ПОСТАПКА 

Член 33 
Арбитражната постапка се спроведува по од-

редбите на овој правилник. Ако овој правилник не 
содржи потребни одредби, а странките поинаку не 
се спогодат, постапката ќе ја определат арбитрите. 

Член 34 
По предлог на странките — арбитрите одлучу-

ваат кои докази ќе се изведат за утврдување на 
факти релевантни за донесување арбитражна од-
лука. Тие можат да наименуваат еден или повеќе 
вештаци за давање определени стручни мислења. 

Член 35 
Доставувањето покани. и други податоци се 

врши преку пошта •— препорачано. 

Член 36 
Арбитражната расправа е јавна, до колку 

странките не предложат поинаку. 
Расправањето по правило е усно. 
Со расправата раководи претседателот на Ар-

битражниот совет или арбитер — поединец. 
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Член 37 
Расправата ја закажува претседателот на Ар-

битражниот совет, односно арбитер — поединец. 
Секретарот на Арбитражата е овластен да ја 

одложи расправата ако за тоа постојат оправдани 
причини. 

Член 38 
Ако уредно повиканата странка не се јави на 

расправата, арбитражната постапка продолжува по 
одредбите на овој правилник со присутната стран-
ка. Во таков случај ќе се смета дека -отсутната 
странка ги оспорува наводите на присутната стран-
ка. 

Ако двете странки не дојдат на расправа, а 
ниедна од нив не стави предлог за натамошната 
постапка или ако двете странки го предложат тоа, 
постапката ќе мирува. 

До колку во рок. од- 6 месеци ниедна странка 
н.е поднесе предлог за продолжување на постапка-
та, ќе се смета дека тужбата е повлечена. 

Член 39 
На расправата се води записник. 
Записникот го потпишуваат сите членови на 

.Арбитражниот совет, арбитер — поединец, странки-
те, односно нивните полномошници и записничарот. 

Ако едната странка одбие да го потпише запис-
никот, претседателот на Арбитражниот совет или 
арбитер — поединец, тоа ќе го констатира во за-
писникот 

Секретарот на Арбитражата именува записни-
чар. Записничарот не мора да биде работник во 
Комората. 

Член 40 
По изминување на рокот за доставување под-

несок или ставање на предлози за натамошниот 
тек на расправата, определен на усната расправа, 
а .едната или другата странка рокот го пропуштат, 
арбитрите на нејавна седница ќе донесат одлука 
врз основа на дотогашната положба во списите. 

Член 41 
Ако со Правилникот не се предвидени рокови 

за вршење на пооддели дејства, роковите ќе ги 
определат арбитрите, односно арбитер — поединец. 

По согласен предлог на странките — роковите 
секогаш се продолжуваат. 

Член 42 
Арбитражниот совет може да одлучи сослушу-

вањето на сведокот или вештакот да го изврши 
претседателот на Арбитражниот совет, арбитер — 
поединец или секретарот на Арбитражата. 

Член 43 
На расправата можат да учествуваат овласте-

ни претставници на странките, а странките и нив-
ните полномошници можат да имаат и свои совет-
ници. 

Полномошник на странката може да биде само 
дипломиран правник. 

Член 44 
Повторувањето на арбитражната постапка пред 

Арбитражата не е дозволено, до колку со право-
снажна пресуда се одлучи дека одлуката на Арби-
тражата е донесена врз основа на фалсификувани 
исправи или лажни докази. 

VIII. АРБИТРАЖНА ОДЛУКА 

Член 45 
Арбитражите одлуки се донесуваат по заклу-

чувањето на расправата. 
Арбитражни^ одлуки се донесуваат со мнозин-

ство на гласови. До колку нема мнозинство — од-
лучува гласот на претседателот на Арбитражниот 
совет. 

Арбитражната одлука треба да содржи датум 
и место на донесувањето, имињата на арбитрите, 
називот на странките, предметот на спорот — фак-
тичката состојба и рокот во кој одлуката ќе се 
изврши. Должината на рокот се определува според 
околностите на случајот. 

Арбитражната одлука ја потпишуваат сите 
арбитри. Арбитражната одлука е на сила и во слу-
чај ако некој арбитер откаже да ја потпише, а ја 
потпишале мнозинството на арбитри. 

Член 46 
Изведените докази (фактичката положба) ар-

битрите ги ценат по своето слободно арбитражно 
уверување. Арбитражната одлука ја донесуваат 
врз основа на законските прописи, трговските оби-
чаи и узансите. 

По спогодбен предлог на странките арбитрите 
можат да одлучуваат и со примената на принци-
пот на правичноста, тргнувајќи од начелата на 
правните прописи, узансите и трговските обичаи. 

Со арбитражната одлука се определува која 
странка и колкав износ на трошоци од спорот ќе 
сноси. 

Член 47 
Арбитражната одлука е конечна и против неа 

не е дозволена жалба. 
Одлуката на Арбитражата спрема странките 

има сила на правоснажна пресуда.. 
Со прифаќањето на надлежноста на Арбитра-

жата, странките се обврзуваат дека нејзината од-
лука доброволно ќе ја извршат. 

Член 48 
Арбитражната одлука ја изготвува претседате-

лот на Арбитражниот совет, арбитер — поединец, а 
по нивно овластување — стручно лице на Арби-
тражата. 

Одлуките кои се донесуваат без образложение 
ги изготвува стручното лице на Арбитражата. 

Член 49 
Потврда за извршноста на ^арбитражната од-

лука става секретарот на Арбитражата. 

Сите списи се чуваат при Арбитражата. 

IX. АРБИТРАЖНИ ТРОШОЦИ 

Член 50 
Арбитражите трошоци се определуваат по Та-

рифа што ја утврди Управниот одбор на Стопан-
ската комора на Македонија. 

При поднесувањето тужба или противтужба, 
странките на име арбитражни трошоци приложу-
ваат износ кој ќе го определи секретарот на Арби-
тражата во границите на Тарифата. 

Со Тарифата се предвидени случаи кога може 
да се врати дел од уплатените трошоци. 

За трошоците кои би настанале по предлог на 
странката во врска со вршењето некои парнични 
дејства, како што се изведување докази, одржу-
вање на расправа надвор од седиштето на Арби-
тражата и слично, потребниот износ се приложува 
однапред. 

Ако вакви трошоци настанат за вршење опре-
делени парнични дејства чие изведување ќе го на-
реди Арбитражниот совет .(арбитер — поединец), Ар-
битражниот совет ќе определи која странка и кол-
кав износ треба да приложи. 

До колку Арбитражниот совет не ги определи 
паричните износи, нив ги определува секретарот 
на Арбитражата во согласност со претседателот 
на Арбитражниот совет. 

До уплатувањето на арбитраживе трошоци, 
Арбитражата не е должна да презема какви било 
парнични дејства по поднесените тужби или про-
тивтужба 
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X. НАГРАДА НА АРБИТРИТЕ 

Член 51 
Височината на наградата на арбитрите и дру-

гите лица кои учествуваат во арбитражната по-
стапка, ја определува претседателот на Арбитра-
жата во рамките што ги утврдува Управниот од-
бор на Комората. 

Наградите од претходниот став се покриваат 
од уплатените арбитражни трошоци. 

Евентуалните трошоци кои би го преминале 
износот на уплатените по Тарифата, ги сноси Ко-
мората. 

XI. ЗАВРШНИ И ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ 

Член 52 
Претседателот на Постојаниот избран суд (Ар-

битражата) и неговиот заменик даваат „свечено 
ветување" пред претседателот на Стопанската ко-
мора на Македонија. 

Арбитрите „свечено ветување" потпишуваат 
пред претседателот на Арбитражата. 

Член 53 
Со донесувањето на овој правилник, престану-

ва да важи досегашниот Правилник за составот и 
постапката пред Избраниот суд на Стопанската ко-
мора на Македонија бр. 01-837/1 од 25 февруари 
1965 година. 

Член 54 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Бр. 23-3677 
3 јули 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Стопанската комора на Македонија, 
д-р Асен Симитчиев, е. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Божиновски ѓорѓиев Коле, од Битола, ул. „Сте-
рјов е ки Ѓорѓи-Џоџа" број 37/V поднесе тужба до 
овој суд за утврдување постоење на брак со Божи-
новска родена Ристовска Мара, сега во неизвесност. 
Бидејќи именованата Мара е во неизвесност и со 
непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ" се јави или одреди свој застапник, во про-
тивно на истата ќе и биде одреден застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 459/70. (49) 

Рада Филинова од Битола, ул. „Ленин" бр. 32 
поднесе тужба до овој суд за утврдување на брак 
со Ристо Филинов, сега во неизвесност. Бидејќи име-
нованиот Ристо е во неизвесност и со непозната ад-
реса, се поканува во рок од 30 дена од објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ" 
се јави или одреди свој застапник, во противно на 
истиот ќе му биде одреден застапник по службена 
должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 451/70. (50) 

Амети Нашерет од село Франгово, Струшко, а 
сега во село Заграчани, Струшко, поднесе тужба до 
овој суд за развод на брак против Амети Џезаир од 
село Франгово, а сега во неизвесност и со непознато 
место на живеење. 

Бидејќи тужениот Џезаир е во неизвесност, с.е 
поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ" се јави или од-
реди свој застапник, во противно на истиот ќе му 
биде одреден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 279/70. (51) 

Рувиноски ѓорѓи од Охрид, ул. „102" бр. 4 . под-
несе тужба до овој суд за развод на брак против 
Рувиноска Николина, а сега во неизвесност и со не-
позната адреса. 

Бидејќи тужената Николина е во неизвесност, 
се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" се јави 
или одреди свој застапник, во противно на истата 
ќе и биде одреден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 411/70. (52) 

Кушовски Вангел од село Буково, поднесе туж-
ба до овој суд за развод на брак против Кушовска 
род. Першиќ Анѓела од село Буково, а сега во не-
извесност.^ 

Бидејќи тужената е во неизвесност, се поканува 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ" се јави или одреди свој 
застапник, во противно на истата ќе и биде одреден 
застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 868/69. (53) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 237, книга VI е запишано след-
ното: Кон „Центроколонијал" — трговско претпри-
јатие за колонијално-прехранбени и мешовити сто-
ки на големо — Скопје с.е присоединува Претпри-
јатието „Ладилник" експорт-импорт — Скопје, со-
гласно со одлуката на работничкиот совет на „Цен-
троколонијал" —• претпријатие трговско за колони-
ја лно-прехранбени и мешовити стоки на големо — 
Скопје, од одржаната седница на 27. I. 1970 година 
и одлуката на работничкиот совет на Претприја-
тието „Ладилник" експорт-импорт — Скопје од одр-
жаната седница на 26. I. 1970 година, со сета реги-
стрирана дејност и фирмата на „Центроколонијал" 
•— трговско претпријатие за колонијално-прехран-
бени и мешовити стоки на големо — Скопје, се ме-
нува и гласи: „Центроколонијал — ладилник" увоз-
извоз — Скопје. 

На продавниците на Претпријатието „Ладилник" 
експорт-импорт, — Скопје што се присоединуваат 
кон „Центроколонијал"— Скопје, се менува фирмата 
и во иднина гласи: „Центроколонијал — Ладилник" 
увоз-извоз — Скопје — Продавница 101 Скопје, ул. 
„И октомври" бб (бивша број 1). „Центроколонијал 
— Ладилник" увоз-извоз — Скопје — Продавница 
102 во Скопје, ул. „108" број 4 (бивша број 2). „Цен-
троколонијал — Ладилник" увоз-извоз — Скопје — 
Продавница број 103 во Скопје, ул. „Населба Дра-
чево" број 1 број 6 (бивша број 34). „Центроколони-
јал — Ладилник" увоз-извоз — Скопје — Продав-
ница број 104 во Скопје, ул. „Ѓуро Ѓоновиќ" број 
7 (бивша број 4). „Центроколонијал — Ладилник" 
увоз-извоз — Скопје — Продавница број 105 во на-
селба Влае, ул. 109 бр. 7 (бивша бр. 5) „Центроколо-
нијал — Ладилник" увоз-извоз — Скопје — Про-
давница број 106 во Скопје, ул. „ѓорѓи Димитров" 
бр. 2 (бивша број 6). „Центроколонијал — Ладилник" 
увоз-извоз — Скопје — Продавница број 107 во Ско-
пје — пазарче Автокоманда" бб (бивша број 7). 
„Центроколоиијал — Ладилник" увоз-извоз — Ско-
пје — Продавница број 108 во населбата Бутел П, 
ул. „888" бр. 4 (бивша број 8). „Центроколонијал — 
Ладилник" увоз-извоз — Скопје — Продавница бр 
10$ населба „Пржино", ул. „745" бр. 2 (бивша број 
9). „Центроколонијал — Ладилник" увоз-извоз — 
Скопје — Продавница број НО во Скопје, ул. „29 
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ноември" бр. 20 (бивша број 10). „Центроколонијал 
— Ладилник" увоз-извоз — Скопје — Продавница 
број 111 во Скопје, ул. „ЈНА" бр. 31 (бивша број 11). 
„Центроколонијал — Ладилник" увоз-извоз —• Ско-
пје — Продавница број 112 во Скопје, населба „Ли-
сиче", ул. „34 бб (бивша број 12). „Центроколонијал 
— Ладилник" увоз-извоз — Скопје — Продавница 
број ИЗ населба „Козле" КО-!, број 142 а (бивша 
број 13). „Центроколонијал — Ладилник" увоз-из-
воз — Скопје — Продавница број 114 во Скопје, 
населба „Сингелиќ", ул. „862" број 6 (бивша број 
14). „Центроколонијал — Ладилник" увоз-извоз — 
Скопје — Продавница број 115 во Скопје, ул. „Го-
це Делчев" број 3 (бивша број 15). „Центроколони-
јал — Ладилник" увоз-извоз — Скопје — Продав-
ница број 116 во Скопје, ул. „Рузвелтова" број 68 (бив-
ша број 16). „Центроколонијал — Ладилник" увоз-
изв'03 — Скопје — Продавница број 117 во Скопје, 
улица „Зелен пазар" бб (бивша број 17). „Центро-
колонијал — Ладилник" увоз-извоз — Скопје — 
Продавница 118 во Маџари П, пазарче бб (бивша 
број 18). „Центроколонијал — Ладилник" увоз-из-
воз — Скопје — Продавница број 119 во Скопје, „Бу-
левар ЈНА" број 20 (бивша број 19). „Центроколо-
нијал — Ладилник увоз-извоз Скопје — Продав-
ница број 120 во Скопје, Аеродром Пазарче бб (бив-
ша број 20). „Центроколонијал — Ладилник" увоз-
извоз — Скопје — Продавница број 122 во Скопје, 
улица „192" бб Бит Пазар (бивша број 22). „Цен-
троколонијал — Ладилник" увоз-извоз — Скопје 
— Продавница број 123 во населбата Козле (бивша 
бр. 23). „Центроколонијал —• Ладилник" увоз-извоз 
Скопје — Продавница број 125 во Скопје Зелено 
пазарче бб (бивша број 26). „Центроколонијал — 
Ладилник" увоз-извоз — Скопје —• Рибарница број 
127, Зелено пазарче бб (бивша број 27). „Центроко-
лонијал — Ладилник" увоз извоз — Скопје — Про-
давница број 128 во Скопје, ул. „Рузвелтова" бр. 68 
(бивша број 28). „Центроколонијал — Ладилник" 
увоз извоз во Скопје — Продавница број 129 во 
Скопје, ул. „85" бр. 3 (бивша број 29). „Центроко-
лонијал — Ладилник" увоз извоз — Скопје — Про-
давница број 133 во Скопје, ул. „118" број 49 (бив-
ша број 33). „Центроколонијал — Ладилник" увоз 
извоз — Скопје — Продавница број 134 во Скопје, 
ул. „192" број 15 (бивша број 34). „Центроколонијал 
— Ладилник" увоз извоз — Скопје — Продавница 
број 141 во Скопје, пазарче Драчево бб (бивша број 
41). „Центроколонијал — Ладилник" увоз извоз — 
Скопје — Продавница број 143 во Скопје, ул. „Пар-
тизанска" број 23 (бивша број 43). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 92 од 17. П. 1970 година. (257) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 91, страна 147, книга III е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на мало „Азот" од 
село Богомила — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Продавница во Скопје, 
ул. „745" број 2. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на колонијално-прехранбена 
стока во оригинална опаковка. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на мало „Азот" — 
Богомила, со одлуката од одржаната седница на 
13. X. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Коневски Цвет-
ко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 188 од 19. III. 1970 година. (636) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 91, страна 147, книга III е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на мало „Азот" од 
село Богомила — Организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Продавница во Скоп-

је, ул. „125" број 94. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на месо. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на мало „Азот" од 
село Богомила, со одлуката бр. 64-а од 7. III. 1970 
година од одржаната седница на 13. X. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Шерифи Таип. 
Организацијата на здружен труд без својство 

на правно лице — Продавница во Скопје ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 189 од 24. III. 1970 година. (637) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1157, страна 1139, книга V е запишана под 
фирма: Работна организација за универзална трго-
вија на големо и мало „Младост" — Скопје — Са-
мостојна организација на здружен труд — филија-
ла — без својство на правно лице, со седиште во 
Титов Велес. Предмет на работењето на филијалата 
е промет на големо во рамките на дејноста на прет-
пријатието. 

Филијалата е основана од Советот на работната 
заедница, со одлуката бр. 254 од 16. I. 1970 година. 

Раководител на филијалата е Миле Митушев. 
Самостојната организација на здружен труд — 

Филијала во Титов Велес ќе ја потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат Гиевски Манчо, главен 
директор, и Георгиевски Даме, пом. директор, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 74 од 16. III. 1970 година. (638) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. IX. 1969 година, страна 166, реден број 29 е запи-
шано основањето на Продавница за прехранбена и 
индустриска стока, со седиште во село Звегор (на 
граничниот премин „Арнаудски гроб", Делчевско). 

Продавницата ќе врши продажба на сите видови 
. прехранбени стоки, селскостопански производи, то-
чење и продажба на алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, текстил и текстилна галантерија, како и 
друга индустриска стока. 

Продавницата е основана од Трговската работна 
организација за промет со мешана стока, на големо 
и мало „Пирин" од Делчево. 

Раководител на продавницата е Драгица Пане-
ва, која не е овластена да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на прет-
пријатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 01-115 од 23. VII. 1969 година 
на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 279/69. (678) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. IX. 1969 година, страна 166, реден број 30 е запи-
шано основањето на Продавницата за електромате-
ријали, леки коли, товарни коли, автомобилски де-
лови и авто-гуми, со седиште во Делчево, ул. Пи-
ринска". 

Продавницата ќе врши продажба на сите видови 
електро-материјали и товарни коли, авто-делови и 
авто-гуми. 

Продавницата е основана од Трговската работна 
организација за промет со мешани стоки на големо 
и мало „Пирин" од Делчево. 

Раководител на продавницата е Славе Костади-
нов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 01-115 од 23. VII. 1969 година 
на работничкиот совет на работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 280/69. (679) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. IX. 1969 година, страна 166, реден број 31 е запи-
шано основањето на Продавницата за прехранбена 
и индустриска стока, со седиште во III реон — Дел-
чево, ул. „Острец". 

Продавницата ќе врши продажба на сите видови 
прехранбена стока, селскостопански производи, то-
чење на алкохолни и безалкохолни пијалоци, шуп-
ливо стакло и керамички производи, како и други 
потреби за домаќинството. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација за промет со мешани стоки на го-
лемо и мало „Пирин" од Делчево. 

Раководител на продавницата е Шефки Зену-
лов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 01-115 од 23. VII. 1969 година 
на работничкиот совет на работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 282/69. (680) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. IX. 1969 година, страна 166, реден број 32 е запи-
шано основањето на Продавница со житарски и 
мелнички производи, со седиште во Делчево. 

Продавницата ќе врши купо-продажба на жи-
тарски производи, брашно, крма и други производи 
од житни и растителни култури. 

Продавницата е основана од Трговската работна 
организација за промет со мешани стоки, на големо 
и мало „Пирин" од Делчево. 

Раководител на продавницата е Пандура Ива-
нова, која не е овластена да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
претпријатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 01-115 од 23. VII. 1969 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 283/69. (681) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1171, страна 1129, книга V е запишано след-
ното: Дејноста на универзалната работна организа-
ција „Борец" — Скопје, согласно со одлуката на со-
ветот на работната заедница од одржаната седница 
на 3. П. 1969 година, се проширува и со: вршење 
транспортни услуги по претпријатијата и работни-
те организации, утовар-истовар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1157/69 од И. П. 1970 година. (261) 

Окружниот стопански суд во Штиш објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
7. XI. 1969 година, страна 186, реден број 1 е запи-
шано присоединување™ на Шумското-индустриско-
то претпријатие во Пехчево, кон Дрвно-индустри-
скиот комбинат „Црн Бор" од Прилеп, станува само-
стојна организација на здружен труд, со својство 
на правно лице. 

Самостојната организација ќе носи назив: Дрв-
но-индустриски комбинат „Црн Бор" — Прилеп — 
Самостоен погон — Пехчев©. 

Погонот ќе врши производство на дрвен граде-
жен материјал, преработка на дрво и занаетчиски 
услуги, узгој и уредување на шумите, експлоатаци-
ја на шумите, пиланска преработка на дрво, индус-
трија на намештај и друго финално производство 
од дрво. 

Овластен потписник на погонот е Атанас То-
чевски. 

Впишувањето на погонот е извртено во реги-
старот, врз основа на одлуката бр. 02-6883 од 16. V. 
1969 година, на работничкиот совет на комбинатот 
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и одлуката бр. 02-161/1 од 8, IV. 1969 година, за рас-
пишување на референдум за интеграција на Шум-
ско-индустриското стопанство — Пехчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
320/69. (319) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. X. 1&69 година, страна 365, реден број 7 е запи-
шана Фабриката за тули и ќерамиди „Брегалница", 
село Кучичино — дирекција Кочани поминува од 
присилно во> редовно управување. 

Претпријатието ќе го потпишува в. д. директо-
рот Михајло Јовановски. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на одлуката бр. 753/3 од 21. IX. 1969 година, на 
работничкиот совет на фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
326/69. (335) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 7. 
V. 1969 година, страна 178, реден број 10 е запишано 
проширувањето на дејноста на Трговското угости-
телско претпријатие на големо и мало „Илинден" од 
Делчево, кое покрај досегашните дејности, ќе врши 
и промет на автогуми и сите резервни делови за 
моторни возила; промет на моторни возила и сите 
машини; промет на хемиски производи, хемикалија, 
метални, неметални и сите видови на индустриска 
стока; промет на стакло, керамички производи и 
порцелан; премет на јажарски производи, кадела и 
јутени производи: промет на тутунови производи и 
сите прибери; промет на канцелариски производи, 
папиро-пишувачки и школски прибор и сите видо-
ви канцелариски машини; промет со нафта и сите 
нафтени деривати; промет со галантериска произ-
води и производи од истата делатност; промет со 
сите текстилни производи, конфекција и кратка 
вариште односно претставништво на сите машини, 
алати, вештачки ѓубрива и средства за заштита на 
растенијата; промет со прехранбени производи и си-
те селскостопански производи; промет на огревно 
дрво, градежен материјал и готови производи од 
дрво; промет на сурова кожа, волна, крзно и сите 
производи од тие производи; продажба преку сто-
вариште односно претставништво на сите машини 
мешани стоки на консигнација. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на одлуката бр. 96 од 18. Ш. 1969 година, на 
работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
165/69. * (328) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. XI. 1969 година, страна 290, реден број 2 е запи-
шано проширувањето на дејноста на Откупната ста-
ница „Отпад" — од Радовиш, уште и со откуп и 
продажба на мало и големо и тоа: а) на дефектни 
и некурентни стоки од порцелан, емајлирани садови, 
текстилни и железни стоки, б) сите видови градеж-
ни материјали, в) електрични материјали, г) водо-
водни и канализациони материјали. 

Истовремено е. запишана и промената на досе-
гашниот раководител на Откупната станица Весе-
лин Димитровски. За раководител е запишан Мето-
ди Новоселски. 

Проширувањето на дејноста е извршено во ре-
гистарот, врз основа на одлуката на работничкиот 
совет на претпријатието од 15. IX. 1969 година, за 
проширување на дејноста, и одлуката бр. 01-766 од 
6. ХП. 1969 година, за назначување на раководите-
лот. 

Од Окружниот стопански уд во Штип, Фи. бр. 
313/69. . (345) 
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РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на задругите, на 30. VII. 1969 го-
дина, страна 154, реден, број 10 е запишано основа-
њето на Продавница, со седиште во Берово, ул. 
„Градско пазариште". 

Продавницата ќе врши продажба на земјодел-
ски производи, колонијални стоки, прехранбени 
артикли, алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Благој Мучето" од село Просениково, Стру-
мичко. 

Раководител на продавницата е Звезданка Ра-
б а џ и ј а , која не е овластена да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
задругата. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 01-623/69 од 
24. VI. 1969 година на задружниот совет на задру-
гата и уверението бр. 1051-1551/1 од 26. VI. 1969 го-
дина на Санитарната инспекција на Собранието на 
општината Берово. 

Од Окружниот стопански суд во. Штип, Фи. 
бр. 237/69. (677) 

Окружниот стопански суд во. Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 26. VIII. 1969 
година, страна 141, реден број 15 е запишано осно-
вањето на Мешовита продавница број 4, со седиште 
во Кочани. 

Продавницата' ќе врши продажба на сите видот 
ви прехранбено-индустриски стоки; сите . видови 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, во запечатена 
состојба; сите видови селскостопански производи 
(разни зеленчуци); сите видови готови; цигли и киб-
рит. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга (СРЗ) „Црвен камен" од село Видовиште, Ко-
чанско. 

Раководител на Продавницата е Лазо Митков 
Панајотов, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
задругата. 

Впишувањето е извршено во регистарот" врз 
основа на одлуката бр. 423 од 24. VI. 1969 година на 
задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 257/69. ' (684) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 26. VIII. 1969 го-
дина, страна 141, реден број 14 е запишано основа-
њето на Продавница број 3, со седиште во село 
Зрновци, Кочанско. 

Продавницата ќе врши продажба на сите ви-
дови прехранбено-индустриски стоки; сите видови 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, во запечатена 
состојба; сите видови селскостопански производи, 
брашно, сточна храна и градинарски производи; 
сите видови готови цигари и кибрит. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга (СРЗ) „Црвен камен" од село Видовиште, Ко-
чанско. 

Раководител на продавницата е Димитрије Злат г 
ков Алексов, кој не е овластен да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на задругата. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 421 од 24. VI. 
1969 година на задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 258/69. (685) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 26. VIII. 1969 
година, страна 134, реден број 16 е запишано осно-
вањето на Продавница, со седиште во Кочани, ул. 
„29 Ноември" број 45. 

Продавницата ќе врши продажба на сите видови 
земјоделски стоки; на сите видови прехранбено-
кол они јални стоки и мешани индустриски стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Зрновка" од село Зрновци, Кочанско. 

Раководител на продавницата е Ефтим Бори-
сов Илиев, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
задругата, 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 978 од 25. VI. 1969 година на 
задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 243/69. (686) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 26. VIII. 1969 
година, страна 140, реден број 17 е запишано осно-
вањето на Продавница, со седиште во село Мород-
вис, Кочанско. 

Продавницата ќе врши продажба на сите ви-
дови земјоделски производи; на сите видови пре-
хранбено-колонијални стоки и мешани индустри-
ски стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Зрновка" од село Зрновци, Кочанско. 

Раководител на продавницата е Кипријан Го-
шев Богатинов, кој не е овластен да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на задругата. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 976 од 25. 
VI. 196а година на задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 242/69. . (687) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 26. VI. 1969 го-
дина, страна 135, реден број 15 е запишано основа-
њето на Продавница, со седиште во село Кутрети-
но, Демир Хисар. Продавницата е мешана заедно 
со бифе. 

Раководител на продавницата е Трајко Боша-
левски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на Зе-
мјоделската задруга „Моша Пијаде" од село Под-
лог, Кочанско. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
206/69. (689) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 26. VI. 1969 
година, страна 135, реден број 16 е запишано осно-
вањето на Мешана продавница, со седиште во Ко-
чани, ул. „Страшо Ербапче" број 171. 

Продавницата ќе врши продажба на прехран-
бени и колонијални стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Моша Пијаде" од село Подлог, Кочанско. 

Раководител на продавницата е Крум Андонов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на задругата. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 1123 од 9. V. 
1969 година на задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
207/69. (690) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 15. IX. 1969 го-
дина, на страна 148, реден број 4 е запишано осно-
вањето на Магацин, со седиште во село Борисово, 
Струмичко. 

Магацинот ќе врши продажба на земјоделски 
производи, како и откуп и продажба на вештачки 
ѓубрива, откуп и продажба на пченка и други зем-
јоделски производи. 

Откупниот магацин ги опфаќа следните селски 
подрачја: Радичево, Сушево, Владевци, Дукатино, 
Требичино, Злеово и Покрајчев©, сите на терито-
ријата на општината Струмица. 

Магацинот е основан од Земјоделската задруга 
„Младост" од село Борисово, Струмичко. 
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Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на одлуката бр. 87 од 20. УШ. 1969 година на 
задружниот ссвег на задругата. 

Од Окружниот стопански суд БО Ш Т И П , ФИ. бр. 
296/69. (692) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 15. IX. 1969 го-
дина, страна 141, реден број 11 е запишано осно-
вањето на Крчма, со седиште во е. Смоларе, Стру-
мичко. 

Крчмата ќе врши продажба на секаков вид ал-
кохолни пијалоци. 

Крчмата е основана од Земјоделската задруга 
„Дрен" од село Мокрино, Струмичко. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на одлуката бр. 01-94/1 од 4. IV. 1969 година 
на задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
299/69. (695) 

трески отпадоци и градежни материјали — Бог-
данци, согласно со одлуката бр. 368 од 8. УП. 1969 
година на работната заедница на „Тргосировина" — 
Богданци и одлуката бр-. 3769/1 од 4. IX. 1969 година 
на задружниот совет на Земјоделската задруга „Из-
ворски" •— село Богданци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
800/69 од 30. Ш. 1970 година. (77«) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. број 26, стра-
на 839, книга I е запишано следното: Фирмата на 
Земјоделската задруга „Изворски" од село Богдан-
ци, согласно со одлуката бр. 3771/1 од 4. IX. 1969 
година на задружниот сов.ет од одржаната седни-
ца на 21. VIII. 1969 година се менува и гласи: Зем-
јоделски комбинат „Изворски" —• село Богданци, 
Гевгелија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
'бр. 799 од 30. III. 1970 година. (516) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 26. УШ. 1969 
година, страна 124, реден број 14 е запишано осно-
вањето на Продавницата за колонијални и индус-
триски стоки на мало број 10, со седиште во Стру-
мица, ул. „Маршал Тито" бб. 

Продавницата ќе врши продажба на колонијал-
ни и индустриски стоки, на мало. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Кукла" од село Куклиш, Струмичко. 

Раководител на продавницата е Трајко Димит-
ров, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на за-
другата. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 138 од 14. 
VI. 1969 година на задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
228/69. (697) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 26. УШ. 1969 
година, страна 137, реден број 25, е запишано осно-
вањето на Продавница на трговски стоки, со се-
диште во село Босилово, Струмичко. 

Продавницата ќе врши продажба на трговски 
стоки, колонијал, електро-уреди, галантерија и тек-
стил, железарија, како и прехранбени производи. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Единство" од село Ново Село, Струмичко. 

Раководител на продавницата е Тинка Божино-
ва, која не е овластена да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на задру-
гата. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 03-574 од 4. 
VI. 1969 година на задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
211/69. (698) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 26. УШ. 1969 
година, страна 141, реден број 16 е запишана проме-
ната на досегашниот раководител на Мешаната про-
давница од село Видовиште, Кочанско, на Земјодел-
ската задруга (СРЗ) „Црвен Камен" — село Видо-
виште, Димитриј,е Златков Алексов. За раководител 
е назначен Стоимен Серафимов Иванов. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на барањето на директорот на задругата, бр. 
01-426 од 24. VI. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
256/69. (726) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 26, страна 
839, книга I е запишано следното: Кон Земјодел-
ската задруга „Изворски" од село Богданци се при-
соедини „Тргосировина" —• трговска работна орга-
низација за промет со дефектни стоки, индус-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. број 26, стра-
на 839, книга I е запишано следното: Досегашниот 
директор на Земјоделската задруга „Изворски" — 
село Богданци, Ристо Ичев, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За директор на Земјоделската задруга „Извор-
ски", село Богданци, е назначен Ѓорѓи Минев, ди-
пл оминар правник, кој задругата ќе ја потпишува 
задолжува и раздолжува, во границите на овла-
стувањето, со стариот регистриран потписник Алек-
са Ѓуров, сметано од 8. IX. 1969 година. 

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

број 801 од 27. III. 1970 година. (517) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот округли печат под назив „Медицин-

ски факултет Клиника за хируршки болести Скопје 
— поликлиника", се огласува за неважен. (2074) 

Загубениот округли печат под назив: „Сојуз на 
извидниците на Македонија Поречански одред „Га-
леб" — Скопје", се огласува за неважен. (2132) 

Загубниот штембил под назив: „Зидарска рабо-
тилница Данил Ј. Николовски — Кр. Паланка", се 
огласува за неважен. (2137) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Лична карта на име Цвета Мишковска, е. Те-
ново, Тетово. " (2473) 

Пасош бр. 024868, издаден од ОВР — Тетово на 
име Шефкет Рустеми, е. Џепчиште, Тетово. (2474) 

Лична карта бр. 1526, издадена од ОВРѓ — Вини-
ца на име Стојан ѓорѓиев, е. Пеклани, Виница. (2475) 

Воена книшка издадена од Одделението за на-
родна одбрана —• Ресен на име Радослав Михајлов 
Нечов ски, е. Јанковец, Ресен. (2478) 

Воена книшка на име Борис Д. Ивановски, ул. 
„Б. Кидрич" бр. 9, Штип. (2486) 

Лична карта на име Адиле Јусуфи, ул. „При-
зренска" бр. 50, Тетово. (2496) 

Воена книшка на име Јосиф А. Боракоски, ул. 
„Никола Парапунов" бр. 86 — Гостивар. (2500) 

Лична карта издадена од СВР — Тетово на име 
Мустафа Ељмази, ул. „П. Гули" бр. 33, Тетово. (2502) 

Воена книшка на име Здравко Галабов, ул. „С. 
Пинџур" бр. 27, Кавадарци. (2033) 

Лична карта на име .Муса Нухи, е. Шемшево, 
Тетово. (2038) 

Воена книшка на име Рамадан ј . Шабан, е. Ко-
панце, Тетово. (2048) 
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Свидетелство бр. 233/13 од I клас, издадено од 
Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. паланка на име 
Димче Коцевски, Кр. паланка. (2060) 

Патна исправа ор. 0363x5 од 28. П1.1969 година, 
издадена од ОВР — гетово на име иса Амдија с а -
кипи, е. Слатина, Тетово. (2062) 

Пасош бр. 057166, издаден од СВР — Тетово на 
име .Џеват Мурати, е. џепчиште, Тетово. (2063) 

Пасош бр. 115952 на име Абдулваит Алимани, ул. 
„Железничка" бр. 59, Тетово. (2064) 

Воена книшка издадена од ВП 1110/4 — Љубља-
на на име Темелко Нетрев Ставрески, ул. „Љубица 
Богеска" бр. 15, Кичево. (2140) 

Воена книшка на име Шефки А. Мемеди, е. Пи-
рок, Тетово. (2,162) 

Воена книшка на име Исмет Ш. Камили, е. Пи-
рок, Тетово. (2163) 

Пасош издаден од СВР — Тетово на име Ељези 
Садуш, е. Доброште, Тетово. (2170) 

Лична карта издадена од СВР — Тетово на име 
Шериф Османи, ул. „Железничка" бр. 77, Тетово. 

(2178) 
Воена книшка на име Јован Т. Станковски, е. 

Лешок, Тетово. . (2179) 
Воена книшка на име Абедин Османи, е. ѓурѓе-

вшнте, Гостивар. (2181) 
Воена книшка на име Меваит Јонузи, е. Фори-

но, Гостивар. (2,182) 
Свидетелство бр. 01-226/1 за завршен I клас, из-

дадено од Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Паланка 
на име Милчо Пенев, IV клас Гимназија „М. Пија-
де" — Крива Паланка. (2052) 

Здравствена легитимација бр. 25489, издадена од 
ЗСО — Т. Велес на име Весна Р. Степанова, е. Ро-
соман, Т. Велес. (2201) 

Здравствена легитимација бр. 28061, издадена од 
ЗСО — Тетово на име Евда Крстевска, е. Стенче, 
Гостивар. (2202) 

Возачка дозвола бр. 1032, издадена од ОВР — 
Тетово на име Исмаил Ајдини, е. М. Речица, Тетово. 

(2203) 
Здравствена легитимација 65261, издадена од 

З С О — Гостивар на име Живко Алековски, ул. 
„Ж. Бранковски" бр. 9, Гостивар. (2204) 

Индекс бр. 1407, издаден од Педагошката ака-
демија — Битола на име Цветан Д. Зуламоски, е. 
Кореница, Прилеп. (2205) 

Лична карта рег. бр. 2753, серија бр. ДА 058753, 
издадена од ОВР — Виница наа име Таска Илиева, 
ул. „Д. Влахов" бр. 60, Виница. (2206) 

Пасош бр. 027355, издаден од СВР — Гостивар 
на име Исен Селмани, е. Тануше, Гостивар. (2207) 

Здравствена легитимација бр. 26904, на име Ши-
јо Асанов Фејзов, Градско, Т. Велес. (2208) 

Уверение бр. 0301-25/2, издадено на 23. III. 1969 
година од Работничкиот универзитет'— Гостивар на 
име Илмија Абдулаи, е. Жировница, Гостивар. (2209) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Централното основно училиште „Славчо 
Стојменов" — Виница на име Николина Јорданова 
Бојаџиска, ул. „Маршал Тито" бр. 78, Виница. (2210) 

Воена книшка на име Јован Зарев Костески, ул. 
„11 октомври" бр. 98, Кичево. (2189) 

Пасош на име Тоде Ј. Јотевски, ул. „Сутјеска" 
бр. 18, Битола. (2,196) 

Воена книшка на име Ферас Мамудоски, ул. 
„Скопска" бр. 67, Кичево. (2215) 

Воена книшка на име Абдулвеап А. Мустафи, 
е. Челопек, Тетово. (2216) 

Воена книшка на име Раиф Назифа Месими, е. 
Гурѓевиште, Гостивар. (2218) 

Лична карта бр. 2767 на имр Божин Ристов, е. 
Драгобраште, Виница. (2222) 

Воена книшка на име Џеват С. Мустафи, ул. 
„Страшо Пинџур" бр. 35, Тетово. (2232) 

Воена книшка на име Живко Ј. Крстев, е. Мре-
жичко, Кавадарци. (2249) 

Пасош на име Весели Јонуз, е. Шипковица, Те-
тово. (2272) 

Лична карта бр. 4926 на име Тодор Стоименов, 
е. Мородвис, Кочани. (2276) 

Воена книшка на име Светозар В. Стојановски, 
Крива Паланка. (2283) 

.воена книшка издадена од Љубљана на име 
Хајредин Џ. Хазредини, е. Челопек, Тетово. (2271) 

лична карта ор. 1/332, издадена од ДСВР — 
Врање на име драгољуб костиќ, ул. „балтепе" бр. 
23а, Тетово. (2292) 

Воена книшка на име Тоде Динески, е. Костин-
ци, Прилеп. (22^7) 

Лична карта на име Сабедин Р. Ганиу, е. Г. Ре-
чица, Тетово. . (2300) 

Калфинско право на име Драго Богоевски, ул. 
„Гоце делчев" бр. Тетово. (1/о4) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сузана Симоновска, Скопје. (292) 

Свидетелство за завршено VIII одедление, из-
дадено од Осмолетката „Даме Груев" — Скопје 
на име Рамадан Реџеп, Скопје. (293) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име мухарем Хашами, Скопје. (294) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ферид Фазли, Скопје. (295) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Фазлија Мемедовски, Скопје. (296) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Јовиќ, Скопје. (297) 

Свидетелство бр. 29, за положен испит за в.к. 
електро-инсталатер, издадена од Занаетчиската ко-
мора — Скопје на име Етем Б. Етеми, Скопје. (298) 

Решение за завршен едногодишен стаж меди-
цинаре^ , издадено од Секретаријатот за здравство 
— Скопје на име Андријана Иванова, Скопје. (299) 

Службена легитимација издадена од Градски 
сообраќај — Скопје на име Аритон Јакимовиќ, 
Скопје. (ЗОО) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Осман Османи, Скопје. (301) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Пидор 
Пискачев, Скопје. (302) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славко Трајковски, Скопје. (303) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Рада, Ванчо и Зоран Петрушевски, 
Скопје. (304) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иванка Милошевска, Скопје. (305) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Аница Зотевска, Скопје. (306) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Рамадан, Есма, Бајрам, Селвије и 
Ѓулизар Муратовски, Скопје. (307) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иса Муслиу, Скопје (308) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Слободан Наумовски, Скопје (309) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јакуп Скендери, Скопје. (310) 

Слободна карта, издадена од Градски сообраќај 
— Скопје на име Глигур Гулев, Скопје. (311) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Јордан Георгиев, Скопје. (312) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зират Шакири, Скопје. (313) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џемал Абдула, Скопје. (315) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Вечерната школа „Благоја Давков" — 
Скопје на име Стојан Димовски, Скопје. (316) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тасе Тасевски, Скопје. (317) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Кирил Вртановски, Скопје. (318) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар Сл а диновски, Скопје. (319) 

Здравствена легитимација идзадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Стефковски, Скопје. (320) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ислам Провалиу, Скопје. (321) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоја Трајковска, Скопје. (322) 

Работна книшка издадена — Скопје на име 
Олга Левајковиќ, Скопје. (323) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дрита Руси, Скопје. (324) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ленка Боцевска, Скопје. (325) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ванчо Спасовски, Скопје. (326) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Данило Пајковски, Скопје. (327) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Браќа Миладинови" — е. 
Миладиновци на име Цветанка А. Стефановска, 
е. Ајватовци, Скопје. (328) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ејуп Османи, Скопје. (329) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Антиќ, Скопје. (330) 

Ученичка книшка од V одделение, издадена 
од Осмолетката „Лазо Трновски" — Скопје на име 
Весна Спасова, Скопје. (331) 

Здравствена легитимаицја издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ниџер Имерова, Скопје. (332) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Назлија Шабани, Скопје. (333) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Чоковски, Скопје. (334) 

Здраве! Е ена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Мемет Рамизи, Скопје. (335) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иван Варадинов, Скопје. (336) 

Воена книшка издадена од Скопје на име 
Сејдија Алиоски, Скопје. (337) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елена Крстева, Скопје. (338) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зумер Трооли, Скопје. (339) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Војадин Арсовски, Скопје. (340) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Здравковски, Скопје. (341) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Кариман и Рамизе Рамизоски, Ско-
пје. (342) 

Свидетелство за завршен стручен испит к.в. 
возач, издадено од Собранието на општината „Ка-
ле" — Скопје на име Шукри А. Шабан, Скопје. 

(343) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Назли ја Рама, Скопје. (344) 
Потврда за користење на здравствена заштита, 

издадена од ЗСО — Скопје на име Ален Драган 
Николовски, Скопје. (345) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — ' 
Скопје на име Богомил Макревски, Скопје. (346) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамизе Дациќ, Скопје. (347) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирјана Мицевска, Скопје. (348) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојанчо Нацков, Скопје. (349) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар Илиев, Скопје. (350) 

Свидетелство за завршено VII одделение,' из-
дадено од Училиштето во е. Матејче на име Миро-
слава Пејиќ, Скопје. (351) 

Потврда за положен стручен испит полуквали-
фикуван ќилимар, издадена од Општината Липково 
на име Миро слага Пејиќ, Скопје. (352) 

Индекс бр. 205, издаден од Технометалуршкиот 
факултет — Скопје на име Лилјана Черепналков-
ска, Скопје. (353) 

Индекс бр. 12023, издаден од Правниот факул-
тет — Скопје на име Фиданка Пејчева, Скопје. (354) 

Индекс бр. 4379, издаден од Педагошката ака-
демија — Скопје на име Стојан Јовановиќ, Скопје. 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Куманово на име Пепи и Мелек Зекирија, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Киријас, Скопје. (357) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Ружа Димитровска, Скопје. (358) 

Оружен лист издаден од УВР — Скопје на име 
Асан Салијевић Скопје. (359) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љупчо Георгиевски, Скопје. (360) 

Индекс бр. 8277, издаден од ВКШ — Куманово 
на име Благоја Левковски, Скопје. (361) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Емин Мазрек, Скопје. (362) 

Индекс бр. 1959, издаден од Електромашинскиот 
— факултет — Скопје на име Лазар Минов, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Приштина на име Момчило Гурѓевиќ, Скопје. (364) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радмила Крстевска, Скопје. (365) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитар Ристовски, Скопје. (366) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Незир Селмани, Скопје. (367) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајко Спасевски, Скопје. (368) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Добрина Лазевска, Скопје. (369) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зорица Ѓорѓиевска, Скопје. (370) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џемиле Цури, Скопје. (371) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Васил Настевски, Скопје. (372) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Севда Соколова, Скопје. (373) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Надире Бајрам, Скопје. (374) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лила Јанковска, Скопје. (375) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милче Цветановски, Скопје. (376) 

Свидетелство од I гоинда, издадено од Хемиско-
то прехранбеното училиште „Б. Талевски" — При-
леп на име Васил Пандоски,. ул. „Довлеџиќ" бр. 85, 
Битола. (377) 

Здравствена легитимација на име Јордан Кита-
новски, Булевар „1 мај" бр. За, Битола. (378) 

Свидетелство за завршено VI одделение, издаде-
но од Основното училиште „М. Пијаде" — е. Дуње 
на име Методија Митрески, е. Дуње, Прилеп. (379) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Здраве Митрески, е. Дуње, Прилеп. 

Здравствена легитимација на име Митра Кос-
тоска, е. Славеј, Прилеп. (381) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Прилеп на име Валентина Павлоска, ул. „Ленин" 
бр. 93, Прилеп. (382) 

Здравствена легитимација 29273 издадена од 
ЗСО — Куманово на име Рамадан Рамадани, Дебар. 

. Здравствена легитимација на име Ленче Ристо-
ва, нас. Порцуланош, Т. Велес. (384) 

Здравствена легитимација бр. 34790, издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Хурије Џабири, А. Т. П. 
„Радика" — Гостивар. (385) 

Индекс бр. 13309, издаден од Универзитетот во 
Скопје на име Соња Фил ©бокова, ул. „Ленинова" 
бр. 1, Делчево. (386) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Бранко Талески, е. Новоселани, Прилеп. (388) 

Земјоделска здраствена легитимација на име 
Мијале Србиноски, е. Дреновци, Прилеп. (389) 

Свидетелство бр. 100/24, за завршено VIII одде-
ление, издадено од Основното училиште „Мирче 
Ацев" — е. Локвица на име Бранко Настески, е. 
Локвица, И. Брод. (390) 
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Свидетелсво бр. 122/64 за завршен IV клас, из-
дадено од Гимназијата „М. Пијаде", — Кр. Палан-
ка на име Митко Стојковски, ул. „8 октомври" бр. 
29а, Кр. Паланка. (391) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Битола на име Рамизе Џаферова, ул. „Козјак" бр. 
22, Битола. (393) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Севдим Сулемановски, 
е. Кишава, Битола. (394) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Јован Стефков, ул. „Ј. Сандански" 
бр. 20, Т. Велес. (395) 

Сообраќајна книшка ТЕ 38-86, издадена од ОВР 
—- Гостивар на име Насуф Анџиу, ул. „Б. Јованов-
ски" бр. 14, Гостивар. (396) 

Свидетелство за VIII одделение на име Јован 
Јованов, е. Соколарци, Кочани. (400) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 
Битола на име Митра Трајчевска, с. Велушина, Би-
тола. (402) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Влатко Крстески, ул. „Ленин" бр. 94, 
Прилеп. ' (40З) 

Свидетелство бр. ЗОО, за завршено VI клас, из-
дадено од Гимназијата „М. Ацев" — Прилеп на име 
Олга Мавдоска, ул. „М. Пијаде" бр. 119, Прилеп. 

(404) 
Земјоделска здравствена легитимација издадена 

од ЗСО — Прилеп на име Камбер Билаловиќ, е. 
Лажани, Прилеп. (406) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето за возрасни Прилеп на име Лазар Рис-
тески, ул. „Мукос" бр. 67* Прилеп. (407) 

Работна книшка Рег. бр. 1188, серија бр. 147345 
на име Илија Багашовски, А.Т.Ш., Берово. (408) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Никола Карев" на име Илинка Анге-
леска, ул. „Кр. Волнароски" бр. 19, Прилеп. (409) 

Здравствена легитимација на име Рамадан Бе-
ќири, е. Лојане, Куманово. (410) . 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Назифе Беќире, е. Пршовце, Тетово. (412) 

Диплома аз шофер на име Сретко Н. Бошков-
ски, е. Челопек, Тетово. (413) 

Свидетелство за I и II клас на име' Селим. Ш. 
Исмаили, Гостивар. (414) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Централното основно училиште „Славчо 
Стојменов" — Виница на име Станка Методиева 
Трифунова, ул. „Наум Наумовски — Борче" — бр. 
20, Виница. (415)' 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште е. Дубровница — Кр. Паланка 
на име Десанка Ангеловска, е. Вирче, Делчево. (416) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Цветан Димитриески, ул. „Бл. Рого-
зинаро" бр. 74, Битола. (417) 

Свидетелство од VII одделение, издадено од 
Училиштето „К. Гаврилоски" — Прилеп, на име 
Марија Конеска, ул. „В. Кидрич" бр. 116, Прилеп. 

Свидетелство бр. 939, од IV одделение, издадено 
од Основното училиште во е. Пезово на име Нове 
Д. Митровски, е. Пезово, Куманово. (419) 

Свидетелство за завршено III клас, издадено од 
ХТТУ — Т. Велес на име Данчо Ристески, Карпош 
III згр. Б1, 2/3, Скопје. (420) 

Свидетелство за завршено -I клас ХТТУ — Т. 
Велес на име Данчо Ристески, Карпош III згр. Б-1 
2/3, Скопје. (421) 

Уверение за признати општи предмети за в. к. 
работник, издадено од Работничкиот универзитет — 
Неготино на име Ристо П. Кораев, Неготино. (422) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Киро Соколески, е. Заполжани, При-
леп. (425) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО—. 
Крушево на име Ѓоко Чонески, ул. „Томе Нико" 
бр. 10, Крушево. (426) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани бр 119885 на име Шоко Амдиов Незиров, ул. 
„Иво Рибар Лола" бр. 39, Виница. (427) 

Свидетелство од VIII одделение на име Љубо-
мир А. Стојкоски, е. Требиње, Македонски Брод. 

(428) 
Свидетелство за завршено VII одделение на име 

Лена Петрова, ул. „Којнички пат" бр. 93, Т. Велес. 
Здравствена легитимација на име Слободан Гав-

р о в и , ул. „В. Тоска" бр. На, Тетово. (431) 
Работна книшка бр. 14700, издадена од Прилеп 

на име Бранко Тодоровски, ул. „М. Пијаде" бр. 42, 
Прилеп. (433) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Зоја Корбевска, е. Војница, Т. Велес. (434) 

Свидетелство од I година, издадено од ХТТУ 
„Борис Кидрич" —« Т. Велес на име Венцислав Ла-
заров, ул. „Бл. Нечев" бр. 26, Т. Велес. (435) 

Здравствена легитимација на име Олгица Сто-
јанова, ул. „I Комуна" бр. 5, Т. Велес. (436) 

Регистерска таблица ШТ-68-04 на име Тргов-
ско претпријатие „Црни Врв" — Пробиштип. (437) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Даскалов, Скопје. (438) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопј.е на име Ратка Будовска, Скопје. (439) 

Возна карта за релација Агино Село — Скопје 
и обратно, издадена од ЖТП — Скопје на име Во-
јислав Јовчевски, е. Агино Село, Куманово. (440) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Куманово на име Славко Андевски, 
Скопје. (441) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ша ди је Ахмет, Скопје. (442) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Прилеп ца име Звезда Бојчевска, 
Скопје. (443) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ида јет Цури, Скопје. (444) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иван Стефановски, Скопје. (445) 

Работна книшка издадена од ЗСО — Скопје на 
име Финка Младеновска, Скопје. (446) 

Диплома за завршен к. в. ѕидар, издадена од 
Градежното училиште во Скопје на име Идрис Дер-
гутин, Скопје. (447) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Живко Милосавлевски, Скопје. (448) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горан Трајковски, Скопје. (449) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Руса Младеновска, Скопје. (450) 

Индекс бр. 5750, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Мирјана Стојковска, Скоп-

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Осмолетката „Сава Ковачевиќ" нас. Лиси-
че —• Скопје на име Трајанка Тодева, Скопје. (452) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Имирзат и Рамадан Мустафови, 
Скопје. (453) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дода Лоренци, Скопје. (454) 

Ученичка книшка за III одделение, издадена од 
Осмолетката „Рајко Жинзифов" — Скопје на име 
Драгослав С. Денковски, Скопје. (455) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Мера ди је Рамадани, Скопје. (456) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мехмет Мехмети, Скопје. (457) 

Свидетелство за завршено занаетчиско учили-
ште „Коце Металец" — Скопје на име Рифат Али-
ти, Скопје. (458) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Драги Манов, Скопје. (459) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Цветанка Митевска, Скопје. (460) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шефки Ејупи, Скопје. (461) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ленка Ивановиќ, Скопје. (462) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Лукова, Скопје. (463) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кратово на име Богомир С. Донев, Скопје. (464) 

Свидетелство за завршена квалификација сто-
лар, издадено од Стопанското училиште „Димитри-
је Туцовиќ" — Скопје на име Велко Ангелков, 
Скопје. (465) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Софија Матевска, Скопје. (466) 

Здравствена, легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Веса Мирчевска, Скопје. (467) 

Свидетелство за завршена I година, издадено од 
ЕМУЗУС — „Коце Металец" — Скопје на име Дра-
ги Бошковски, Скопје. (468) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓеле Насковски, Скопје. (469) 

Индекс бр. 11045, издаден од Економскиот фа-
култет —• Скопје на име Димитар Пусовски, Скопје. 

(470) 
Земјоделска здравствена легитимација издадена 

од ЗСО — Кр. Паланка на име Слободан Додевски, 
е. Огут, Кр. Паланка. (471) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирјана Зеќа, Скопје. (472) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Олгица Цветановска, Скопје. (473) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Куновски, Скопје. (474) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џемаил Абази, Скопје. (475) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Благоја Каменовиќ, Скопје. (476) 

Здравствени легитимации издадени од ЗОО — 
Скопје на име Милан, Дафинка и Ифче Илиевски. 
Скопје. (477) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мара Петровска, Скопје. (478) 

Свидетелство за завршен I клас АУЦ — Скопје 
на име Меџид Хоџиќ, Скопје. (479) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на чл. 32 од Статутот и чл. 28 од 

Правилникот за избор и именување на работната 
организација, Конкурсната комисија на Работната 
заедница при Центарот за култура и информации 
на Градското собрание, Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за Директор на Центарот за култура и инфор-
мации на град Скопје (реизбор) 

Услови: 
1. Висока стручна спрема — филозофски фа-

култет, висока музичка школа, висока театарска 
школа, висока ликовна академија,, висока школа 
за социологија и политички науки и новинарство. 

2. Осум години работно искуство од кои 3 на ра-
ководни работни места во културно-информативни 
установи. 

Молбите со доказите за исполнување на усло-
вите, да се достават до архивата на Центарот за кул-
тура и информации на град Скопје, со ознака „за 
конкурсот". 

Молбите со непотполни документи нема да се 
земаат во разгледување. 

Конкурсот 'трае од 8. 7. до 22. 7. 1970 година. 

Бр. 19 — Стр. 319 

Конкурсната комисија на Работната заедница 
на Заводот за урбанизам и комунално стопанисува-
ње Битола 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за именување директор (реизбор) 

Кандидатот покрај општите услови треба да ги 
исполнува и следниве посебни услови: 

1. да има стручна спрема —• дипломиран инже-
нер од архитектонски или градежен смер 

2. да провел во својата струка најмалку 8 го-
дини 
3. да не е осудуван за одредени кривични дела 

и да не му е со судска одлука забрането обавува-
њето на должноста директор 

4. да на работа и раководење во друга органи-
зација непокажал слаби резултати. 

Молбите со потребните документи се поднесу-
ваат до конкурсната комисија. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (1185) 

Конкурсната комисија на Металното училиште 
со практична настава — Кичево 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните слободни работни 
места: 

1. Наставник за предмети: машински елементи 
и машински материјали, 

2. Наставник за предметите: техничко цртање 
со нацртаа геометрија и електротехника, 

3. Наставник по предметите: техничка механика 
и енциклопедија на машини, и 

4. Наставник за предметите: хемија и техноло-
гија на обработка. 

За работните места од точка 1 — 3 да имаат за-
вршено машински факултет од II или I степен, со 
звање дипломиран машински инженер или инженер. 

За работното место под точка 4 да има завршено 
технички факултет од II или I степен со звање ди-
пломиран инженер или инженер-технолог. 

За сите четири работни места пожелно е да 
имаат работно искуство во струката во образовна 
установа. 

Да ја имаат регулирано воената обврска. 
За пополнување на работните места на опреде-

лено Бреме и тоа: 
1. Наставник за предметот физичко и здрав-

ствено воспитување за 10 часови неделно, 
2. Наставник за предметот математика за 6 на-

сови неделно, и 
3. Наставник за предметот: енциклопедија на 

машини за 4 часови неделно, 
4. Секретар на училиштето. 
За работните места од точка 1—-3 кандидатите 

треба да имаат завршено соодветен факултет или 
виша школа, со звање професор, дипломиран инже-
нер или инженер и наставник. 

Под точка 4 да има завршено средно економско 
училиште со над 5 год. работно искуство. 

Кандидатите кон молбата да ги приложат по-
требните, документи предвидени со ОЗРО. 

Документите се доставуваат до Металното учи-
лиште. 

Конкурсот трае до 27 август 1970 год. сметајќи 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ".. 

Некомплетните документи Конкурсната комиси-
ја нема да ги зема во предвид за разгледување. * 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА (1186) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Врз основа на член 44 точка 10 од Законот за 
високото школство во СРМ, Советот на Медицин-
скиот факултет на Универзитетот во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места ка 
Медицинскиот факултет: 

— Еден доцент по предметот ПАТОФИЗИОЛОГИ-
ЈА 

— Еден научен соработник по предметот ПАТО-
ФИЗИОЛОГИЈА; 

— Еден асистент по предметот СТОМАТОХИРУР-
ГИЈА; 

— Два асистента по предметот ОРТОПЕДИЈА НА 
ЗАБИ И ВИЛИЦИ; 

— Еден асистент по предметот ДЕТСКА СТОМА-
ТО ЛОГИ ЈА; 

— Еден асистент по предметот БОЛЕСТИ НА УСТА; 
— Еден асистент по предметот БИОХЕМИЈА; 
— Еден доцент по предметот ХИРУРГИЈА; 
— Три хонорарни асистенти по предметот ХИРУР-

ГИЈА; 
— Еден доцент по предметот СТОМАТОХИРУР-

ГИЈА; 
— Еден доцент по предметот ФИЗИОЛОГИЈА; 
— Два доцента по предметот ИНТЕРНА МЕДИ-

ЦИНА; 
—• Еден хонорарен доцент по предметот ИНТЕРНА 

МЕДИЦИНА; 
—• Два хонорарни доцента по. предметот ПЕДИ-

ЈАТРИЈА; 
— Еден доцент по предметот ОТОРИНОЛАРИНГО-

Л ОГИ ЈА; 
— Еден доцент по предметот ОФТАЛМОЛОГИЈА; 
— Еден доцент по предметот ГИНЕКОЛОГИЈА И 

АКУШЕРСТВО; 
— Два хонорарни доцента по предметот ГИНЕКО-

ЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО; 
— Еден хонорарен доцент по предметот ИНФЕК-

ТИВНИ БОЛЕСТИ; 
— Еден хонорарен доцент по предметот ХИГИЕНА; 
-— Два асистента по предметот МИКРОБИОЛО-

ГИЈА; 
— Еден асистент по предметот ФАРМАКОЛОГИЈА; 
— Еден стручен соработник по ^предметот ФАРМА-

КОЛОГИЈА; 
— Еден виш стручен соработник по предметот ХИ-

РУРГИЈА; 
— Еден хонорарен асистент по предметот ДЕРМА-

ТОВЕНЕРО Л ОГИ ЈА; 
— Два асистента по предметот ПАТОФИЗИОЛО-

ГИЈА; 
— Два асистента по предметот ДЕНТАЛНА ПАТО-

ЛОГИЈА; 
— Три асистента по предметот ИНТЕРНА МЕДИ-

ЦИНА; 
— Еден асистент по предметот ИНФЕКТИВНИ 

БОЛЕСТИ; 
— Еден асистент по предметот ДЕРМАТОВЕНЕРО-

ЛОГИЈА; 
—- Еден хонорарен асистент по предметот ОТОРИ-

НО Л АРИНГО Л ОГИ Ј А; 
— Четири хонорарни асистенти по предметот ХИ-

ГИЕНА. 

II 
— Два лекара на Институтот за анатомиа. 

III 
— Шеф на Општи отсек. 

Кандидатите под точка I треба да ги исполну-
ваат условите предвидени за избор на наставници 
и соработници, согласно чл. 130, 131 и 135 од Зако-
нот за високото школство во СРМ („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 15/65). 

Покрај општите услови според Општиот закон 
за работни односи, кандидатите под точка II тре-
ба да ги исполнуваат и следните услови: 

1) завршен медицински факултет; 
2) за мажи регулирана воена обврска. 
Кандидатите под точка III треба да ги испол-

нуваат следните услови: 
Завршен правен факултет, со работно искуство 

во управни работи. 
Молбите таксирани со 1 динар, биографија и 

по еден примерок од научни и стручни трудови се 
поднесуваат до Секретаријатот на Медицинскиот 
факултет — Скопје или се доставуваат преку пошта. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ 
(1187) 

Инвестиционата група при Градскиот совет на На-
родната техника — Скопје, во својство на инвести-
тор, 

објавува 
Л И Ц И Т А Ц И Ј А 

за изградба на Градскиот центар за техничко вос-
питување во Скопје. Лицитацијата ќе с.е одржи на 
ден 31 август 1970 година со почеток во 14 часот, на 
улица „29 ноември" број 10 во просториите на Град-
скиот совет на Народната техника — Скопје (до ки-
ното „Карпуш"). 

Ориентационата претсметковна вредност на об-
јектот е 1.940.000,00 нови динари. 

Рок на предавање на објектот го нуди изведува-
чот. 

Учесниците во лицитацијата, изградбата на об-
јектот ја кредитираат со цц 550.000,00 нови динари. 

Отплатувањето на кредитот ќе се врши почну-
вајќи од 1971 година од Фондот за техничка култу-
ра при Собранието на град Скопје, за кое постои 
писмена согласност број 15.90/1 од 23. Ш. 1970 год. 

Учесниците во лицитацијата нудат понуда за 
предавањето на објектот со таканаречена клаузула 
„клуч на врата" — комплетно оформен за користење. 

Увид во техничката документација, општите и 
посебните услови, може да се врши секој работен 
ден од 6,30 до 14.30 часот во просториите на Град-
скиот совет на Народната техника, почнувајќи од 
15 јули 1970 година (1188) 
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