
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРММ изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. Број 18 

Понеделник, 20 мај 1968 
С к о п ј е 

Год. XXIV 

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

157. 
Брз основа на член 123, точка 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, а во врска 
со член 205 од Деловникот на Собранието на СРМ 
(„Службен весник на СРМ" бр. 23/67), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 22 април 
1968 година и на седницата на Организационо-по-
литичкиот собор одржана на 9 ма ј 1968 година, дава 

АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА СТАВ 1 ОД ЧЛЕН 10 НА ЗАКОНОТ ЗА ПОД-
РАЧЈАТА НА ОПШТИНИТЕ ВО СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Според став 1 на член 10 од Законот за подрач-
јата на општините во Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 2/65) 
собранијата на новообразуваните општини ги пре-
земаат правата и обврските на недвижниот имот 
што се наоѓа на нивно подрачје доколку со тој 
имот управувале собранијата на поранешните оп-
штини. 

Одредбата на став 1 од член 10 на споменатиот 
Закон, треба да се разбере така што собранијата 
на новообразуваните општини ги преземаат сите 
права и обврски што поранешните општини ги има-
ле спрема недвижниот имот од нивното подрачје, 
без оглед кој управувал со тој имот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 31 
10 мај 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

158. 
Врз основа на член 23 став 1 алинеа 3 од З а -

конот за музејските установи („Службен весник на 
СРМ" бр. 16/65), Извршниот совет донесува 

2. инж. КРУМ ТОМОВСКИ, вонреден профе-
сор на Архитектонско градежниот факултет 
во СкопЈе. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-749/1 
6 мај 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

159. 

Врз основа на член 15 став 1 алинеа 3 од Зако-
нот за театрите и другите сценско уметнички уста-
нови („Службен весник на СРМ" бр. 16/65), Извр-
шниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ ФУКЦИЈАТА НА ЧЛЕНО-
ВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

НАРОДНИОТ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ 
I. Се утврдува дека им престанува функцијата 

поради истекот на мандатот на следните членови 
на Советот на Народниот театар во Скопје: 

1. ДРАГАН ТОДОРОВСКИ, вонреден професор 
на Филозофскиот факултет во Скопје; 

2. д -р РАДМИЛА УГРИНОВА, вонреден профе-
сор на Филозофскиот факултет во Скопје. 

II. За членови на Советот на Народниот театар 
во Скопје, со мандат од две години, се именуваат: 

1. БЛАГОЈА ИВАНОВСКИ, уредник на Радио-
телевизија во Скопје; 

2. АХИЛ ТУНТЕ, член на Извршниот комитет 
на Ц К СКМ. 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-911/1 
6 ма ј 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет 
Никола Минчев, е. р 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНО-
ВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

АРХЕОЛОШКИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови 
на Советот на Археолошкиот музеј во Скопје: 

1. ДРАГОЉУБ БОГОЕВИЌ, директор на Музе-
јот на град Скопје; 

2. МАРИКА ХАЏИПЕЦЕВА, директор на Оп-
штинскиот завод за заштита на спомениците 
на културата на општината „Кале" во Скопје. 

И. За членови на Советот на Археолошкиот му-
зеј во Скопје, со мандат од две години, се имену-
ваат: 

1. СПАСЕ СПИРОВСКИ, конзерватор во Заво-
дот за заштита на спомениците на културата 
во Скопје; 

160. 
Врз основа на член 15 во врска со член 32 од 

Законот за театрите и другите сценско уметнички 
установи („Службен весник на СРМ" бр. 16/65), Из -
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕ-
НОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 
НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ 

„ТАНЕЦ" ВО СКОПЈЕ 
I. Се утврдува дека им престанува функцијата 

поради истекот на мандатот на следните членови на 
Советот на Ансамблот за народни игри и песни 
„Танец" во Скопје: 

1. ТОЉАТ АВНЕ, новинар во Радиотелевизија 
Скопје; 

2. ЗОРИЦА ДЕЛИНИКОЛОВА, виш кустос во 
Е к о л о ш к и о т музеј во Скопје; 
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3. БРАНКО ГЛИГОРОВ, музиколог; 
4. ГОРГИ САВОВ, студент од Скопје; 
5. АЦО СТОЈАНОВИЌ, член на Балетот на На-

родниот театар во Скопје. 
II. За членови на Советот на Ансамблот за на-

родни игри и песни „Танец" во Скопје, со мандат 
од две години, се именуваат: 

1. ЈЕГЕНИ БЕСНИК, потпретседател на Оп-
штинската конференција на ССРНМ „Ида-
дија" во Скопје; 

2. ЗОРАН ВАНГЕЛОВ, уредник во Радиотеле-
визија Скопје; 

3. АНГЕЛИНА КРСТЕВА- кустос во Етнолош-
киот музеј во Скопје; 

4. БЛАГОЈ КОРУБИН, научен соработник во 
Институтот за Македонски јазик во Скопје; 

5. АНГЕЛИНА КУЗМАНОВА, член на Изврш-
ниот одбор на Општинската конференција на 
ССРНМ4 „Кисела Вода" во Скопје 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр, 10-897/1 Претседател 
6 мај 1968 година на Извршниот совет, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

161. 
Врз основа на член 11 од Законот за усло-

вите под кои работни организации можат да про-
изведуваат и доработуваат семе („Службен весник 
на СРМ" бр. 36/66), републичкиот секретар за зем-
јоделство и шумарство донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА БРИШЕЊЕ ОД СПИСОКОТ НА РАБОТНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОДНОСНО СТРУЧНИ СЛУЖБИ 
КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ СТРУЧНА КОНТРОЛА НА ПРОИЗВОДСТВОТО 
НА СЕМЕ, ЗА УТВРДУВАЊЕ КВАЛИТЕТОТ НА 

СЕМЕТО И ЗА АНАЛИЗА НА СЕМЕТО 
1. Од списокот на работни организации односно 

стручни служби кои исполнуваат услови за вршење 
стручна контрола на производството на семе за 
утврдување квалитетот на семето и за вршење ана-
лиза на семето бр. 07-784/1 од 10. IV. 1967 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 15/67) се брише Цен-
тарот за унапредување на земјоделството — Кума-
ново поради престанувањето да постои како посеб-
на организација. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Број 10-1027/1 
30 април 1968 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Инж. Трајко Апостоловски е. р. 

162. 
Врз основа на член 3, 6, 7 и 10 од Законот за 

условите под кои работни организации можат да 
произведуваат и доработуваат семе („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 36/66), републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СПИСОКОТ НА РАБОТНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УС-
ЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНА КОНТРОЛА НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЕМЕ, ЗА УТВРДУВАЊЕ 
КВАЛИТЕТОТ НА СЕМЕТО И ЗА ВРШЕЊЕ 

АНАЛИЗА НА СЕМЕТО 

Се утврдува дека работната организација Зем-
јоделско-индустрискиот комбинат „Куманово" — 
Куманово има стручна служба која ги исполнува 
условите: 

1. за стручна контрола на производството на 
семе од житни и фуражни култури и 

2. за утврдување квалитетот на семето. 
Ова решение влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Број 10-867 
30 април 1968 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Инж. Трајко Апостоловски е. р. 

163. 
Врз основа на член 64 од Законот за банките и 

кредитните работи и член 78 од Статутот на Стопан-
ската банка — Скопје, Ш-то редовно собрание на 
Стопанската банка — Скопје, на седницата од 13 
февруари 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 1-ОТ 
ДЕЛ ОД СТАТУТОТ НА СТОПАНСКАТА БАНКА 

— СКОПЈЕ 

Член 1 
Во Статутот на Стопанската банка во Скопје — 

I дел во членот 15 став 1, по алинеа 1 се додава 
нова алинеа 2 која гласи: 

— „Средствата на депозитите со отказен срок и 
по видување". 

Во алинеа 3 се бришат зборовите на крајот 
„примените депозити и ел.". 

Сегашните алинеи 2, 3, 4 и 5 стануваат алинеи 
3, 4, 5 и 6. 

По ставот 2 се додаваат 2 нови става кои гласат: 
„За давање инвестициони кредити во динари и 

девизи Банката може да ги користи само средства-
та кои според постојните прописи можат да се ко-
ристат за овој вид кредити. 

За давање краткорочни кредити Банката може 
да ги користи депозитите по видување и други 
средства во согласност на постојните прописи". 

Член 2 
Член 21 се менува и гласи: 
„Општи акти со кои се утврдува деловната по-

литика на Банката по правило се: 
1. Одлука за деловната политика на Банката; 
2. Одлука за висината на активните и пасивните 

интересни стопи; 
3. Тарифа на надоместоците за работите што ги 

врши Банката. 
Покрај актите од претходниот став деловната 

политика на Банката се оцределува и со други 
акти. 

Одлуката за деловната политика на Банката со-
држи: обемот на средствата кои Банката ќе ги дава 
во вид на кредити со кредитен биланс, општи смер-
ници и основни намени на тие средства, општи ус-
лови за давање кредити и прибирање на средства, 
продажба на девизи и давање на гаранции". 

Член 3 
Членот 29 се менува и гласи: 
„Извршниот одбор по предлог на Кредитниот 

одбор на Банката одлучува за тоа кои кредити ќе 
се даваат по пат на конкурс, а кои по пат на непо-
средна спогодба и ги утврдува поблиските услови 
и критериуми за давање на тие кредити. 

Конкурсот за давање кредити е јавен и се обја-
вува на начин достапен на сите заинтересирани ра-
ботни и други организации и огаптествено-политич-
ки заедници". 

Член 4 
Во ставот 2 на членот 30 на крајот се става за-

пирка и се додаваат зборовите „во срокот што ќе го 
определи органот надлежен за одобрување на кре-
дитот". 
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Член 5 
Членот 31 се менува и гласи: 
„Ако кредитите се даваат по пат на конкурс, 

во одлуката за распишување на конкурсот, Банката 
ќе го определи срокот во кој по комплетирање со 
потребната документација е должна да донесе од-
лука по барањата поднесени на конкурсот". 

Член 6 
Во член 92 точките 5 и 11 се менуваат и гласат: 
„5. Одлучува по барањата за динарски и девиз-

ни кредити за основни и трајни обртни средства 
над износот од 50,0 милиони динари, без оглед на 
претсметковната вредност на инвестицијата, ако 
вкупната пресметковна вредност на инвестицијата 
го преминува износот од 70,0 милиони динари". 

„11. Одлучува за учество на Банката во упра-
вувањето со друга банка или работна организација 
како и за висината на учеството што се внесува во 
Кредитниот фонд односно депонира к а ј другата 
банка или работна организација". 

По точка 13 се додава нова точка 14 која гласи: 
„Одлучува за заедничките вложувања на Бан-

ката со работни и други организации во инвестиции 
со учество во добивката и сносење на ризикот". 

Сегашните точки 14, 15, 16 и 17 стануваат точки 
15, 16, 17 и 18. 

Член 7 
Во членот 105 по точка 2 се додаваат 2 нови 

точки кои гласат: 
„3) решава за промптна и терминска продажба 

на девизи; 
4) Одлучува за давање гаранции на работните 

и други организации и банки за увоз на опрема, 
комплетни постројќи и репродукционен материјал 
на комерцијален кредит како и за други работи со 
странство до износот од 2 милиони динари". 

Сегашните точки од 3 —11 стануваат точки 
5—13. 

Во ставот 2 по бројот „1" се додава бројката „2". 

Член 8 
Во член 107 став 1 бројот „7" се заменува со 

бројот „9". 
Член 9 

Во член 108 се додава нов став 4 кој гласи: 
„Претседателот на Кредитниот одбор во случај 

на потреба може на седниците на Одборот да пови-
кува и одделни членови на Банката, како и други 
стручни лица надвор од Банката заради поуспешно 
решавање на одделни барања за" кредит". 

Член 10 
Во член 109 став 1 бројот „2/3" се заменува со 

бројот „1/2". 
Член 11 

Во член 113 точките 1, 2 и 3 се менуваат и гла-
сат: 

„1. Одлучува по барањата за динарски и девиз-
ни кредити за основни и трајни обртни средства до 
износот од 50,0 милиони нови динари, а по кои 
претсметковната вредност на објектот (за основни и 
трајни обртни средства) не го преминува износот од 
70 милиони динари". 

„2. Одлучува за давање гаранции на работните 
и други организации и банки за увоз на опрема 
комплетни постројќи и репродукциони материја-
ли на комерцијален кредит како и за други работи 
со странство над износот од 2 милиони нови ди-
нари". 

„3. Одлучува по барањата за одобрување крат-
корочни кредити". 

По точка 5 се додава нова точка 6 која гласи: 
„Одлучува за измена на споредните договорни 

обврски (договорна казна, казнен интерес и ел.)". 
Сегашните точки 6 и 7 стануваат точки 7 и 8. 

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од денот на донесувањето. 

ТРЕТО РЕДОВНО СОБРАНИЕ НА СТО-
. ЛАНСКАТА БАНКА —СКОПЈЕ 

Претседавач, 
Спасе Черепналковски, е. р. 

164. 
Врз основа на член 78 во врска со чл. 21 од Ста-

тутот на Стопанската банка во Скопје и член 1 од 
Законот за највисоката интересна стопа која може 
да се договара за давање на кредити, Третото ре-
довно собрание на Стопанската банка — Скопје, на 
седницата од 13 февруари 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЈВИСО-
КИТЕ АКТИВНИ И ПАСИВНИ ИНТЕРЕСНИ СТО-
ПИ ШТО НЕ ГИ ПРИМЕНУВА СТОПАНСКАТА 

БАНКА — СКОПЈЕ 

I. Во Одлуката за највисоките активни и па-
сивни интересни стопи што ќе ги применува Сто-
панската банка во Скопје, во точ. 3, подточките 
3.1. и 3.2. интересната стопа „9%" се заменува со 
интересна стопа „6%". 

II. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од денот на донесувањето. 

ТРЕТО РЕДОВНО СОБРАНИЕ НА СТО-
ПАНСКАТА БАНКА — СКОПЈЕ 

Претседавач, 
Спасе Черепналковски, е. р. 

165. 
Врз основа на член 64 од Законот за банките и 

кредитните работи и член 78 точка 8 од Статутот 
на Стопанската банка во Скопје, по предлог на Со-
ветот на работната заедница на Банката, утврден 
на седницата од 30. I. 1968 година, и предлог на Из-
вршниот одбор на Банката, утврден на седницата 
од 19 јануари 1968 година, Третото редовно собрание 
на Стопанската банка — Скопје, на седницата од 
13 февруари 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА НА НАДО-
МЕСТОЦИТЕ ЗА РАБОТИТЕ ШТО ГИ ВРШИ 

СТОПАНСКАТА БАНКА — СКОПЈЕ 
1. Во Тарифата на надоместоците за работите 

што ги врши Стопанската банка во Скопје, точ-
ката 2 — работи со странство — се менува и гласи: 

I. ТРАНСФЕРИ 
1) Исплати во готово: 

1,5%о, минимум 3,50 динари 
По правило, провизијата на исплати од Југославија 
за странски земји треба да ја плати налогодавецот 
а провизијата на исплати од странски земји за Ј у -
гославија — корисникот. 

II. ЧЕКОВИ, ПАТНИ И ЛИЧНИ АКРЕДИТИВИ 

1) Исплати на наши шалтери на чекови и меници 
по пат на акредитиви издадени од странски банки: 

1,50 дин. на износ до 100,00 дин. 
3,00 дин. на износ од 101,00 до 200,00 
5,00 дин. на износ од 201,00 до 1.000,00 динари 
5% на износ над 1.000,00 дин. Ако се врши исплата 
на повеќе од еден чек на исто лице, провизија се 
наплатува на вкупниот износ. 
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2) Исплата на туристички чекови во динари изда-
дени од Народната банка на Југославија: 

бесплатно. 

3) Исплати на трати по акредитиви на приватни 
лица издадени од странски банки: 

5%о, минимум 3,00 динари. 

Ако не постојат посебни директиви, оваа провизија 
треба да се наплати од корисникот. 

III. НАПЛАТИ 

1) Документи по стоковна наплата: 
1%о, минимум 12,50 дин. максимум 250 дин. 

2) Чекови и трати кои се однесуваат на некомерци-
јални трансакции, пасоши, полиси за осигуру-
вање, премии, обврзници ити.: 

1%о, минимум 3,00 денари максимум 200,00 динари 

Ако се изврши трансфер на наплатениот износ ќе 
се наплати провизија како под I. 

IV. ТРАНСАКЦИИ СО МЕНИЦИ 

1) Наплата на меници: 
а) без протест 

1°/оо, минимум 12,50 дин. — максимум 250,00 динари 

б) со протест 
2°/оо, минимум 25,00 дин. 

2) За прибавување на акцепт 
0,5%о минимум 12,50 дин. — максимум 250,00 дин. 

Ако се изврши трансфер на наплатениот износ ќе 
се наплати провизија како под I. 

V. ДОКУМЕНТАРНИ АКРЕДИТИВИ 

1) За отворање — нотифицирање акредитив, без об-
врска на Банката 

•1°/оо, минимум — 250,00 дин. 

2) За спроведување на трговско-кредитно писмо на 
корисникот, без обврска на Банката 

25,00 дин. за писмо. 

3) За обработка на документи по акредитиви под 
1) и 2) 

1%о на износот на поднесените документи минимум 
25,00 дин. 

4) За отворање неотповиклив акредитив со обврска 
на Банката 

1,5°/оо, за секој три месеци или, за дел од ова време 
мин. дин. 37,50. 

5) За потврдување на акредитив 
1,5%о за секој три месеци или за дел од ова време 
минимум 37,50 динари. 

6) За извршени исплати по акредитивот под 4) и 5) 
1,25°/оо од вредноста покриена со документи, мини-
мум 37,50 динари. 

7) За пренесување на акредитив на друг корисник 
Половината од провизијата означена за нотифици-
рање, отворање или потврдување на акредитивот 
пресметан, на износот кој треба да се дозначи, ми-
нимум 12,50 динари. 

8) За измена на акредитив 
25,00 динари. 

Провизиите се наплатуват однапред. 

Провизиите не се ре фундира ат ако акредитивот 
се анулира или е целосно или делумно неиско-
ристен. 

VI. ГАРАНТНИ ПИСМА 

1) За предавање гарантно писмо на корисникот (за 
утврдување на автентичноста) 

25,00 динари. 

2) За авизирање — нотифицирање на гарантно пис -
мо, без обврска на Банката 

1°/оо, минимум 25,00 динари. 

3) За обработка на документи под 1) и 2) 
1°/оо., минимум 25,00 динари. 

4) За и з о с т а в у в а њ е и потврдување на гарантно 
писмо, со обврска на Банката 

1,5%о за секој три месеци или за дел од ова време 
на износи со важност од почетокот на трите однос-
ни месеци, минимум дин. 37,50. 

5) За исплати со документи по гарантно писмо под 4) 
1,25%о, минимум дин. 37,50. 

6) За измени 
дин. 25,00 за измени. 

Провизиите се наплатуваат однапред. 

VII. ИНФОРМАЦИИ 

ЗАБЕЛЕШКА: 1. Условите за трансакциите кои не 
се опфатени со оваа тарифа ќе бидат дадени на 
барање од корисникот на услугите, 

2. Евентуалните издатоци за телеграми, телекси, 
мерки и ел. ќе се наплатуваат посебно. 

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за дополнување на Та-
рифата на надоместоците за работите што ги врши 
Стопанската банка — Скопје, донесена на П-то ре-
довно собрание на Стопанската банка — Скопје, 
одржано на 10 февруари 1967 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од денот на донесувањето. 

ТРЕТО РЕДОВНО СОБРАНИЕ НА СТО-
ПАНСКАТА БАНКА —СКОПЈЕ 

Претседавач, 
Спасе Черепналковски, е. р. 

Службени објави 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРО-
ИЗВОДИТЕЛИ НА СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство во смисла на член 10 од Законот за ус-
ловите под кои работни организации можат да про-
изведуваат и доработуваат семе, објавува дека во 
Регистарот на производители на семе се запишани 
следните работни организации: 

— Земјоделско-индустрискиот комбинат „Кума-
ново" — Куманово за производство на семе од пче-
ница и фуражни култури. Рег. број 40, страна 40, 
книга I, решение број 10-866/1 од 30. IV. 1968 год.; 

— Претпријатието „Биодекор" за производство 
на семе од цвеќе. Рег. број 41, страна 41, книга I, ре-
шение број 10-809/1 од 30. IV. 1968 година; 

— Земјоделската задруга „Башинец" — е. Бу-
тел за производство на арпаџик. Рег. број 42, стра-
на 42, книга I, решение број 10-1012/1 од 3. V. 1968 
година. 

Од Републичкиот секретаријат за 
земјоделство и шумарство 
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ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОРА-

БОТУВАЧИ НА СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство во смисла на член 10 од Законот за усло-
вите под кои работни организации можат да про-
изведуваат и доработуваат семе, објавува дека во 
Регистарот на доработувачи на семе се запишани 
следните работни организации: . 

— Земјоделско-индустрискиот комбинат „Кума-
ново" — Куманово за доработка на семе од житни 
и фуражни култури. Рег. број 32, страна 32, книга I, 
решение број 10-865/1 од 30. IV. 1968 година, и 

— Претпријатието „Биодекор" од Скопје за до-
работка на семе од цвеќе. Рег. број 33, страна 33, 
книга I, решение број 10-808/1 од 30. IV. 1968 година; 

— Земјоделската задруга „Башинец" — е. Бу-
тел за доработка на арпаџик. Рег. број 34, страна 34, 
книга I, решение број 10-1012/2 од 3. V. 1968 година. 

Од Републичкиот секретаријат за 
земјоделство и шумарство 

О Б Ј А В А 
ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВО-

ДИТЕЛИ НА СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство во смисла на член 11 став 2 од Законот 
за условите под кои работни организации можат да 
произведуваат и доработуваат семе, објавува дека 
од Регистарот на производители на семе се брише: 

— Центарот за унапредување на земјоделството, 
Куманово за производство на семе од пченица, ф у -
ражни и градинарски култури. Рег. број 20, страна 
20, книга I, решение број 07-476/54 од 10. IV. 1967 
година. 

Од Републичкиот секретаријат за 
земјоделство и шумарство 

О Б Ј А В А 
ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ДОРАБО-

ТУВАЧИ НА СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство во смисла на член 11 став 2 од Законот 
за условите под кои работни организации можат да 
произведуваат и доработуваат семе, објавува дека 
од Регистарот на доработувачи на семе се брише: 

— Центарот за унапредување на земјоделство-
то — Куманово за доработка на семе од житни и 
фуражни култури. Рег. број 16, страна 16, книга I, 
решение број 07-476/56 од 10. IV. 1967 година. 

Од Републичкиот секретаријат за 
земјоделство и шумарство 

Ог Апсен дел 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на установите, на 21. УШ. 1967 
година, страна 71, реден број 2, е запишана проме-
ната на досегашниот директор на Домот за народно 
здравје од Свети Николе, д-р Трајан Лазаров, на 
чие место за директор е назначен д-р Трпе Шеку-
товски, кој е овластен да ја претставува и потпи-
шува установата. 

Промената на директорот е запишана во реги-
старот врз основа одлуката од 10. V. 1967 година 
на работната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
27/67. (110) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 16, стра-
на 65, книга I, е запишано следното: Покрај досе-
гашните потписници на Дирекцијата за топлифи-
кација на град Скопје — Скопје, в. д. директорот 
инженер Никола Грашевски и Стилијан Манџуров, 
дипломиран машински инженер, истата ќе ја пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во грани-
ниците на овластувањето и новоназначените пот-
писници и тоа: Георгиевски Јован Славко, раково-
дител на општиот сектор, и Кузмановски Илија 
Крсто, ш е ф на сметководството, сметано од 15. XI. 
1967 година. 

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

бр. 115 од 28. XI. 1967 година. (427) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 290, стра-
на 189, книга П, е запишано следното: Фирмата на 
Заводот за слепи деца и младинци — Скопје, со-
гласно одлуката на Советот на работната заедница 
и решението број 12-1081/1 од 25. XI. 1967 година 
на Извршниот совет, се менува и гласи: Завод за 
деца и младинци со оштетен вид. 

Со ^рецитираната одлука и решението, дејнос-
та на Заводот за деца и младинци со оштетен вид 
— Скопје се проширува и со вршење на одукатив-
на и професионална рехабилитација на слабовид-
ните деца и младинци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
13 од 29. П. 1968 година. (660) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 23. XII. 1967 
година, страна 173, реден број 2, е запишана про-
мената на досегашниот директор на Комуналната 
установа „Панорама" од Кочани, Александар Дани-
лов, на чие место за директор е назначен Киро 
Иванов Алексиев. 

Промената на директорот е запишана во регис-
тарот врз основа решението бр. 356 од 13. VIII. 1967 
година на работничкиот совет на установата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
33/67. (101) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 549, стра-
на 243, книга Ш, е запишано следното: Согласно 
Статутот одобрен со решението број 534 од 10. Ш. 
1967 година на Собранието на општината Кисела Во-
да — Скопје, фирмата на Републичкиот советода-
вен центар за земјоделство и шумарство — Скопје 
ќе гласи: Републички центар за унапредување на 
земјоделието — Скопје. 

Дејноста на истиот е: да ги применува, прене-
сува и популаризира современите решенија на на-
учно-истражувачките служби за унапредување на 
процесот на производството во работните организа-
ции од областа на земјоделството; да се грижи за 
правилна, целосна и навремена примена на соодвет-
ните научни достигнувања во практиката; непо-
средно и активно да учествува во организирање на 
производниот процес во организациите со цел да 
се постигне што е можно поголемо и поквалитетно 
производство; да изготвува студии и анализи за 
решавање на одделни проблеми; да изготвува ела-
борати и инвестициони програми за изградба на 
објекти од стопански карактер; да организира 
стручно-популарна пропаганда; да врши и други 
слични работи кои се во врска со унапредувањето 
на земјоделството; да посредува во прометот со ре-
проматеријали, земјоделски машини и земјоделски 
производи; да организира семинари за советување, 
стручно издигнување на работните луѓе во земјо-
делските организации (во сите области); за попула-
ризација на одделни мерки да соработува со печа-
тот и радиото. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
99 од 14. XI. 1967. (381) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 356, 
страна 459, книга П, е запишано следното: Фирма-
та на Градежниот центар за стручно образование 
и оспособување на кадри — Скопје, согласно одлу-
ката на советот на работната заедница број 01-28/1 
од 13. I. 1968 година се менува и гласи: Градежно-
машински центар за образование на кадри во гра-
дежништвото, Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
4 од 21. П. 1968 година. (599) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 12, страна 115, книга I, е запишано след-
ното: Дејноста на Шумското производно претпри-
јатие „ С а т а н с к и " — Македонски Брод, согласно 
одлуката бр. 02-558 од 25. УШ. 1967 година на ра-
ботничкиот совет и елаборатот за економска оправ-
даност во иднина се проширува и со преработка на 
ситно техничко дрво во пслуфинални производи, 
фризи, дужици и други дрвни сортимента. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
912 од 21. IX. 1967 година. (1582) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 557, книга V, е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата во 
Куманово на ул. „Доне Божинов" бр. 18, Ритовски 
Н. Живко е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За раководител на продавницата е назначен 
Стефановски Александар, кој нема да биде потпис-
ник, сметано од 30. VI. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 682 од 23. УШ. 1967 година. (1585) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 440, страна 613, книга П е запишано след-
ното: Досегашниот управител на Погонот во село 
Конопшите со самостојна пресметка и жиро-сметка 
на Шумско-индустрискиот комбинат „Страшо Пин-
џур" — Кавадарци, Марко Арсовски, е разрешен од 
должност. За директор е назначен Вуко Каровски, 
сметано од 13. IX. 1967 година, кој погонот ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со старите регистрирани потписни-
ци и тоа: Кујунџиева Магда, Колев Трајче, Тошо 
Чулев и Славе Петров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
фр. 915 од 26. IX. 1967 година. (1586) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1135, страна 709, книга V, е запишано под 
фирма: „Скопје — промет" — претпријатие за про-
мет и услуги во прометот на големо и мало — 
Скопје, ул. „Романија" број 5. Предмет на работе-
њето на претпријатието е промет и услуги во про-
метот на големо и мало со следните видови стоки: 
сите видови земјоделски производи и тоа: зрнени, 
градинарски и индустриски култури, овошје и гроз-
је, крупен и ситен добиток и живина, ја јца и пер-
дуви, добиточна храна, компоненти за истата и 
млински производи, вештачки ѓубрива и средства за 
заштита на растенијата, како и сите видови пре-
работки од земјоделски производи; сите видови гра-
дежни материјали, индустриски производи и репро-
материјали и тоа: цигла, вар, цемент, гипс, асвалт, 
песок, трска, ќерамиди и други слични материјали, 
индустриско и огревно дрво и др., отровни матери-
јали, сите видови преработки од дрво, железо, ли-
мови и други обоени метали, сите видови на неме-
тали и нивните преработки, стакло и производи од 

стакло, како и производи од порцелан, електрични 
производи, електроинсталатерски и водоинсталатер-
ски материјали, сите видови на метални и други 
индустриски производи, како и производи од гума, 
каучук и пластични маси, сите видови хемикалии, 
бои, лакови, како и сите видови на хартија, сите 
видови мешани индустриски стоки и сите видови 
земјоделска механизација и приклучни машини, си-
те видови машини, апарати и апаратури, сите ви-
дови на моторни возила, патнички и товарни како 
и делови за истите. 

Претпријатието е основано од основачите — 
група граѓани на основачкото собрание, одржано 
на 30. IX. 1967 година и тоа: Димитров инженер 
Киро, Арсовски Боро, Врбовски Крсто, Тодоровски 
инженер Бранко, Трајковски Томе, Петковски Гли-
гур, Таневски Борче, Николовски Трпе, Крстовски 
Киро и Врбовски Алексо. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Боро Арсовски, в.д. директор, во грани-
ците на овластувањето. 

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

1046 од 23. X. 1967 година. (1592) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1132, страна 697, книга V, е запишана под 
фирма: „Продукт-промет" — земјоделска производ-
на работна организација, Скопје, ул. „Драчевски 
пат" (Скопски бавчи). Предмет на работењето на 
земјоделската работна организација е производство 
на тутунов расад, ту ново семе и други градинар-
ски култури. 

Земјоделската работна организација е основана 
од работничкиот совет на Тутуновиот комбинат 
„Благој Деспотовски — Шовељ" — Скопје, со одлу-
ка бр. 59 од 29. IX. 1967 година, со издвојување на 
економијата во Скопје во самостојна стопанска ор-
ганизација. 

Земјоделската работна организација ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, Петар Јовчевски, в.д. директор. 

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

бр. 1012 од 20. X. 1967 година. (1589) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 417, книга V е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за трговија со коло-
ни ја лно-прехранбени, индустриски, мешани и други 
стоки „Центроколонијал" — Скопје — Продавница 
број 47 во Скопје, ул. „Рузвелтова". Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на мало 
на сите видови колонијално-прехранбени и инду-
стриски стоки, како и стоки потребни за домаќин-
ството. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Центроколонијал" — Скопје, со одлука од одр-
жаната седница на 5. VI. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Јован Павлов-
ски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
866 од 29. IX. 1967 година. (1593) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1129, страна 671, книга V, е запишано под 
фирма: „Обнова" — трговско претпријатие за про-
мет со употребени суровини, техничка стока, стока 
со мани и упорабиви строеви и возила на големо 
и мало — Осијек — Претставништво во Скопје, 
ул. „254а" бр. 12. Предмет на работењето на прет-
ставништвото е склучување договори, за купопро-
дажба на стоки во име и за сметка на претприја-
тието. 
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Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на „Обнова" — Осијек, а согласно решението 
бр. 04-16057/66 од 20. I. 1967 година на Собранието 
на Општината Кисела Вода — Скопје. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Ѓорѓиевски Јордан, во границите на 
овластувањето. 

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

98 од 25. УШ. 1967 година. (1594) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1126, страна 859, книга V, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие за промет и посре-
дување со стоки на големо и мало „Гросист" — 
Скопје, ул. „Радњанска" бр. 17. Предмет на рабо-
тењето на претпријатието е: промет и посредува-
ње на големо и мало со производи на црна мета-
лургија на обоени метали, производи, оплеменува-
ње и преработка на неметални минерали, метална 
индустрија, електро-индустрија, хемиска индустри-
ја, индустрија на градежни материјали, дрвна ин-
дустрија, индустрија за кожи и чевли, индустрија 
на гуми, прехранбена индустрија, овошје и зелен-
чук и разновидна индустрија. 

Претпријатието е основано од основачите на ос-
новачко собрание, на 9. УШ. 1967 година и 
тоа: Огненовиќ Бранислав, Начевска Нада, Чади-
е в с к и Петар, Огненовиќ Љубиша, Иванов Кирил, 
Чадиковски Бранко, Огненовиќ Воислав, Штаклиќ 
Илија, Чепишевски Илија, Чепишевски Драган и 
Огненовиќ Драгослав. 

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

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Претпријатието е конституиран©' на 9. УШ. 1967 

година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 

897 од 20. IX. 1967 година. (1595) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатието и дуќаните, 
рег. бр. 458, страна 747, книга П е запишана под 
фирма: Работна организација за занаетчиски услу-
ги „Напредок" — Продавница број 1, ул. „192" Бит-
пазар. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на жица, жичени производи и електро-
материјали. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на работната организација за занаетчиски услуги 
„Напредок" од Неготино, со одлука број 4 од 3. У1. 
1967 година. 

Раководител на продавницата е Ангелковски Ни-
кола. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
853 од 6. IX. 1967 година. (1598) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. ИЗО, страна 683, книга V, е запишано под 
фирма* „Војводина промет" — работна организација 
за промет со стока и услужни дејности од Нови 
Сад — Претставништво во Скопје, ул. „И март" 
бр. 8/3. Претставништвото ќе ја врши дејноста по 
номенклатурата на дејноста на матичното претпри-
јатие, т. е. купување и продавање на стока во име 
и за своја сметка без лагеровање освен к а ј секто-
рот за основни средства. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на „Војводина промет" — Нови Сад, со од-
лука бр. 927 од 16. X. 1967 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува Бранко Е. Гинџевски, в .д. рако-
водител, во границите на овластувањето. 

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

бр. 748 од 18. X. 1967 година. (1599) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 2, страна 5, книга I, е запишано следното: 
Согласно одлуката на работничкиот совет на Ту-
ристичкото претпријатие „Глобустурист" — Кума-
ново од 21. УШ. 1967 година и одлуката на работ-
ничкиот совет на Автотранспортното туристичко 
претпријатие „Југтурист" — Куманово број 2820/67 
од одржаната седница на 29. УШ. 1967 година и 
елаборатот за економска оправданост кон Автотран-
спортното претпријатие „Југтурист" — Куманово се 
присоедини Туристичкото претпријатие „Глобусту-
рист" — Куманово, како погон за туризам со само-
стојна пресметка под фирма: Автотранспортно ту-
ристичко претпријатие „Југтурист" — Куманово — 
Погон за туризам во Куманово со самостојна пре-
сметка. Предмет на работењето на погонот е: орга-
низација и превоз на туристи во земјата и стран-
ство, како домашни така и странски туристи, преку 
своите работни единици да организира групни па-
тувања во земјата и странство и да ги обавува след-
ните работи: сместување, исхрана, вадење пасоши 
и визи, вршење продажба на сите видови возни би-
лети како за домашен така и за меѓународен сообра-
ќај , врши продажба на сувенири, како и менувачки 
услуги на странска валута. 

Погонот е основан од работничкиот совет на 
„Глобустурист" — Куманово и „Југтурист" — Ку-
маново со присоединување на „Глобустурист" — 
Куманово кон „„Јупурист" — Куманово, како по-
гон за туризам со самостојна пресметка. 

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
ж у в а Крстев Глигор, раководител, во границите на 
овластувањето. 

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

бр. 893 од 19. IX. 1967 година. (1506) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 675, книга V, е запишано следно-
то: Досегашниот раководител на продавницата во 
Скопје на ул. „Маршал Тито" бр. 56 на Дрвната 
индустрија „Треска" — Скопје, Илиевски Благоја, 
е разрешен од должност. За раководител на споме-
натата продавница е назначен Стојаневски Спасе, 
сметано од 6. IX. 1967 година, кој нема да биде пот-
писник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 884 од 29. IX. 1967 година. (1603) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпри јати јата и дуќаните, 
рег. бр. 444, страна 373, книга V, е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Економијата во Скопје (Драчевски пат) на 
Тутуновиот комбинат^ „Благој Деспотовски — Шо-
вељ" — Скопје, бидејќи со одлуката бр. 59 од 29. IX. 
1967 година на работничкиот совет на комбинатот 
се издвојува во самостојна стопанска организација 
под име: „Продукт промет" — земјоделска произ-
водна работна организација — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1011 од 20. X. 1967 година. (1607) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпри јати јата и дуќаните, 
рег. бр. 299, страна 687, книга V, е запишано след-
ното: Седиштето на Продавницата во Скопје на 
Претпријатието за промет на иднустриски- стоки 
„Скопски магазин" — Скопје, се преместува од ул. 
„Београдска" бр. 71 во кругот на „Битпазар" — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 903 од 21. IX. 1967 година. (1618) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 299, страна 687, книга V, е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата 
„Нов ден" во Скопје, ул. „106а" бр. 55 на Претпри-
јатието за промет со индустриски стоки „Скопски 
магазин" — Скопје, Атанасовски Владо, е разре-
шен од должност. За раководител на споменатата 
продавница е назначен Атанасов Владо, кој нема 
да биде потписник, бидејќи ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 904 од 21. IX. 1967 година. (1619) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
под рег. бр. 299, страна 687, книга V, е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Продавни-
цата „Вкус" — Скопје на ул. „106а" бр. 17, на Прет-
пријатието за промет со индустриски стоки „Скоп-
ски магазин" — Скопје, Јанева Правда е разреше-
на од должност. За раководител на споменатата 
продавница е назначена Тодевска Љубица, која не-
ма да биде потписник, бидејќи продавницата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 905 од 21. IX. 1967 година. (1620) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 299, страна 11, книга IV, е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата во 
Скопје на ул. „135" број 4 на Претпријатието за про-
мет со индустриски стоки „Скопски магазин" — 
Скопје, Ѓургинчев ѓорѓи е разрешен од должност^ 
За раководител на продавницата е назначен Џевдат 
Руди, кој нема да биде потписник, бидејќи продав-
ницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
матичното претпријатие, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 907 од 21. IX. 1967 година. (1621) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 76, страна 833, книга IV, е запишано 
следното: Дејноста на Новинско-издавачкото и пе-
чатарско претпријатие „Нова Македонија" — Ско-
пје, согласно одлуката на работничкиот совет бр. 
01-2217/1 од 7. УП. 1967 година и елаборатот за еко-
номска оправданост се проширува и со тоа што ќе 
врши и шпедитерски услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 722 од 26. IX. 1967 година. (1624) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријати јата и дуќаните, 
рег. бр. 76, страна 837, книга IV, е запишано след-
ното: Дејноста на Новинско-издавачкото претпри-
јатие „Нова Македонија" — Скопје, согласно одлу-
ката на работничкиот совет бр. 01-3126/1 од 8. IX. 
1967 година и елаборатот за економска оправданост 
се проширува и со промет на големо и мало со 
следните стоки: сите видови на новински и печа-
тарски издавачко-книжарски материјали од сопстве-
но производство или производи на други организа-
ции, амбалажа, рекламна и тапет хартија, тутун-
ски производи и кибрит. „ . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 965 од 29. IX. 1967 година. (1625) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19. IX. 1967 година, страна 428, реден број 7, е за-
пишана под фирма: Монтажна продавница за леб, 
со седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито" бр. 1. 

Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на леб од сите видови. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
промет со жито и преработки од жито „Жито Ма-
кедонија"1 — Филијала од Струмица. 

Раководител на продавницата е Викторија Гар-
ван л пев а, која не е овластена да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го врши директорот на прет-
пријатието. 

Впишувањето во регистарот е извршено врз 
основа одлуката на работничкиот совет на прет-
пријатието од 5. IV. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 283/67. (1698) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. IX. 1967 година, страна 428, реден број 8, е за-
пишана под фирма: Монтажна продавница за леб, 
со седиште во Струмица, ул. „Борис Кидрич" бр. 2. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на леб од сите видови. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
промет со жито и преработки од жито „Жито Ма-

Раководител на продавницата е Фроса Георги-
ева, која не е овластена да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавува директорот на претприја-
тието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката на работничкиот совет на претпри-
јатието од 5. IV. 1967 година и уверението' бр. 
07—30/640 од 2. IX. 1967 година на Санитарниот ин-
спектор на Собранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 284/67. (1699) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации ка 
15. IX. 1967 година, страна 329, реден број 2, е 
запишано следното: Работната организација за от-
куп, производство, обработка и продажба на тутун 
„Борис Кидрич" од Струмица се присоедини кон 
„Југо-тутун" — Скопје и понатаму ќе продолжи да 
функционира под назив: „Јуто-тутун" — здружено 
претпријатие — Скопје — Организација во состав на 
„Борис Кидрич", со седиште во Струмица. 

Истовремено организацијата ќе ги врши след-
ните дејности: производство, контрахажа, презе-
мање, обработка, продажба на тутун и вршење ус-
луги. 

Досегашниот директор, односно в. д. директор 
Ристо Николов Трајков и натаму ќе ја претставува 
и потпишува организацијата. 

Вдишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката бр. 49 од 26. VI. 1967 година на уп-
равниот одбор на Здруженото претпријатие „Југо-
тутун" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фл. 
бр. 259/67. (1719) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14. VП. 1967 година, страна 384, реден број 9, е за-
пишано проширувањето на дејноста на Претпри-
јатието на големо за снабдување на земјоделието 
и откуп на лековити растенија „Агропромет" од 
Струмица, уште со: железарска и метална стока ве-
лосипеди, машини за шиење и прибор; нафтени де-
ривати, мазива — масла и масти; рибарски матери-
јали и прибор; електротехнИчки материјал; гра-
дежен материјал; огревно дрво и јаглен; зеленчук, 
овошје и преработки; ошогасни справи, материјал 
и прибор, санитарен и инсталационен материјал; 
жито и млински преработки; сурова кожа, волна 
и крзно, животински отпадоци и влакна, промет' со 
ореви, бадеми, кикирики и маслодајни семиња. 
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Проширувањето на дејноста е извршено во ре-
гистарот врз основа одлуката бр. 01—1344 од 3. VI. 
1967 година од работничкиот совет на претприја-
тието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 199/67. (1725) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18. УП. 1967 година, страна 290, реден број 19, е за-
пишано престанувањето со работа на Земјоделската 
задруга „Единство" ед Штип, бидејќи е присоеди-
нета кон Земјодел ско-индустрискиот комбинат „Цр-
вена ѕвезда" од е. Три Чешми. 

Присоединување^ е извршено по спроведениот 
референдум. 

Престанокот на Земјоделската задруга „Един-
ство" од Штип и присоединување^ кон Комбинатот 
„Црвена ѕвезда" — Штип, е запишано во региста-
рот врз основа решението бр. 09—1282/3 од 6. УП. 
1967 година на работничкиот совет на Комбинатот 
и решението бр. 1352 од 12. УП. 1967 година на зад-
ружниот совет на Земјоделската задруга „Единство" 
— Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 243/67. (1735) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18. УП. 1967 година, страна 289, реден број 1 е за-
пишана под фирма: „Обнова" — Осијек: — Продав-
ница со седиште во Штип. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на мало на фелерични 
стоки: текстил, кондури, железо и комисион. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
откуп, сортирање, преработка и продажба на инду-
стриски отпадоци од сите видови „Обнова" — од 
Осијек. 

Раководител на продавницата е Благој Крумов 
Наков, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат потписниците на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето на Продавницата во регистарот е 
извршено врз основа одлуката на „Обнова" — Оси-
јек од 8. VI. 1967 година и уверението бр. 4154/1 од 
14. VI. 1967 година на Одделението за урбанизам 
и комунално-станбени прашања на Собранието на 
општината Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 244/67. (1732) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. X. 1967 година, стр. 231, реден број 6, е за-
пишано следното: Трговската работна организација 
на големо и мало „Нова трговија" од Кочани ја 
презела Продавницата на Земјоделската задруга 
„Стојан Калеов" од е. Круниште, Штипско, со се-
диште во Штип ул. „Васил Доганџићи", со> сета 
залиха на стоки и основниот инвентар — основни 
средства. 

Продавницата ќе врши продажба на прехран-
бени стоки, колонијални стоки, алкохолни и безал-
кохолни пијалоци. 

Раководител на продавницата е Борис Ефремов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавува директорот на „Нова трговија" —• Ко-
чани, Благој Гацев. 

Впишувањето во регистарот е извршено врз ос-
нова одлуката бр. 3502 од 10. VI. 1967 година на ра-
ботничкиот совет на Трговската работна организа-
ција и одлуката на задружниот совет и управниот 
одбор бр. 07—П|20 од 28. УШ. 1967 година на Земјо-
делската задруга „Стојан Калеов" од е. Круниште. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. ' 
бр. 343/67. (1736) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. X. 1967 година, страна 231, реден број 7, е запи-

шано следното: Трговската работна организација на 
големо и мало „Нова трговија" од Кочани ја пре-
зела Продавницата на Земјоделската задруга од е. 
Круниште, Штипско, со седиште во Штип, ул. 
„Маршал Тито", со целата залиха на стоки и ос-
новниот инвентар —• основни средства. 

Продавницата ќе врши продажба на прехран-
бени стоки, колонијални стоки и алкохолни и без-
алкохолни пијалоци. 

Раководител на продавницата е Мише Тодоров 
Витларов, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавува директорот на Работ-
ната организација „Нова трговија" — Кочани, Бла-
гој Гацев. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката бр. 3502 од 10. VI. 1967 година на ра-
ботничкиот совет на 'организацијата и одлуката бр. 
07—520 од 28. УШ. 1967 годиш, на задружниот совет 
и управниот одбор на Земјоделската задруга „Сто-
јан Калеов" од е. Крупиште. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 344/67. (1737) 

Окружниот стопански: суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. X. 1967 година, страна 231, реден број 8, е за-
пишано следното*: Трговската работна организација 
на големо и мало „Нова трговија" од Кочани ја 
презела Продавницата на Земјоделската задруга 
„Стојан Калеов" од е. Круниште, Штипско, со се-
диште во Штип, ул. „Радевски пат", со целата за-
лиха на стоки, и основниот инвентар —1 основни 
средства. 

Продавницата ќе врши продажба на прехранбе-
ни стоки, колонијални стоки и алкохолни и без-
алкохолни пијалоци. 

Раководител на продавницата е Станка Кочубо-
ва, која не е овластена да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавува директорот на Работната 
организација „Нова трговија" — Кочани, Благој 
Гацов. 

Впишувањето во регистарот е извршено врз ос-
нова одлуката бр. 3502 од 10. VI. 1967 година на ра-
ботничкиот совет на работната организација и од-
луката бр. 07—520 од 28. УШ. 1967 година на зад-
ружниот совет и управниот одбор на Земјоделската 
задруга „Стојан Калеов" од е. Крупиште. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 345/67. (1738) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. X. 1967 година, рег. бр. 28/67, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница за сувенири и до-
машни ракотворба со седиште во Прилеп, н а Кон-
ференцијата за општествена активност на жените 
— Прилеп. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на еувенирски производи и домашни 
ракотворба. . 

Продавницата е основана од Конференцијата за 
општествена активност на жените во Прилеп, со 
одлука бр. 180 од ,27. IX. 1967 година и уверението 
бр. 07—63/354 од 22. IX. 1967 година од Одделението 
за надзор и контрола на Собранието на општината 
Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува Врцкоска Јаг-
лика, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во- Битола, Фи. 
бр. 283/67. 4 . (1758) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. X. 1967 годишна, рег. бр. 1/65, книга П, е запишана 
под фирма: Продавница во Ресен,, ул. „11 октомври" 
на Земјоделскиот комбинат „Пречанско јаболко" 
од Ресен. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на жито и производи од жито, како и 
добиточна храна,. 

Продавницата е основана од Земјоделскиот ком-
бинат „Пр©сланско јаболко" од Ресен, со одлука бр. 
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1177 од 30. УШ. 1967 година од работничкиот совет 
и решението бр. 04^-3872/1 од 17. VI. 1967 година 
од Одделението за стопанство на Собранието на оп-
штината Ресен. 

Раководител на продавницата е Бојан Голаво-
довски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува Комбинатот. 

Од Окружниот (стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 267/67. (1766) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. X. 1967 година, рег. бр. 1/65, книга П, е запи-
шан под фирма: Сервис во Ресен на Земјоделскиот 
комбинат „Преспанско јаболко" од Ресен. Предмет 
на работењето на сервисот е: поправка на сите ви-
дови моторни возила и приклучни машини на прав-
ни и физички лица. 

Сервисот е основан од Земјоделскиот комбинат 
„Преспанско јаболко" од Ресен, со одлука бр. 1177 
од 9. X. 1967 година на работничкиот совет и ре-
шението бр. 04—7356/1 од 9. X. 1967 година на Од-
делението за стопанство на Собранието на општи-
ната Ресен. 

Раководител на сервисот е Горѓи Таневски, а ќе 
го потпишува лицето што е (овластено да го потпи-
шува комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 307/67. (1767) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. V. 1967 година, рег. бр. 101/55, книга I, е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Земјо-
делската задруга „Димче Могилчето", е. Могила, 
уште со: превезување на патници, односно работ-
ници од својата стопанска организација и други, на 
релацијата е. Могила — Битола и обратно. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 53 од 2. Ш. 1967 година од задружниот совет 
на Земјоделската -задруга „Димче Момичето", е. 
Могила. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 75/67. (1042) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8. V. 1967 година, рег. бр. 4/57, книга I, е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Земјоделската 
задруга „Златен клас" од село Новаци и со вршење 
услуги со транспортните средства со кои располага 
задругата на своите задругари, кооперанти и други 
лица. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 95 од 11. Ш. 1967 година од Задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Златен клас", е. Новаци. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 115/67. (1043) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. X. 1967 година, рег. бр. 1/65, книга П, е запишана 
под фирма: Продавница број 1 во Ресен на ул. „Ни-
јази бег" на Земјоделскиот комбинат „Преспанско 
јаболко" од Ресен. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на сите видови резервни 
делови за моторни возила и приклучни машини. 

Продавницата е основана од Земјоделскиот ком-
бинат „Преспанско јаболко" од Ресен со одлука бр. 
1177 од 9. X. 1967 година од работничкиот совет и 
решението бр. 04—7356/1 од 7. X. 1967 година од 
Одделението за стопанство на Собранието на оп-
штината Ресен. 

Раководител на продавницата е Петрински Ки-
ре, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
го потпишува комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 305/67. (1768) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег бр. 131, страна 
37, книга П е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Козјак", е. Рожден, Кавадарци. Предмет 
на работењето на задругата е: да организира земјо-
делско производство' на земја во сопственост на зем-
јоделската задруга или на земја земена во закуп, 
да врши преработка и доработка на земјоделски и 
други производи, да врши услуги со свои земјодел-
ски машини на земјоделци, да врши снабдување со 
репродукциони материјали потребни на земјодел-
ските производители, да врши откуп и продажба на 
вишоци од земјоделско производство од своето де-
ловно подрачје, да организира одгледување на до-
биток и врши преработка на сточарски производи, 
да организира штедна служба и кредитирање, да 
организира сеча и промет со огревно' дрво и гра-
дежен материјал, да организира производство на 
вар, во согласност со закон и други прописи да вр-
ши договарање на производство и промет на одре-
дени земјоделски производи, да врши снабдување 
на граѓаните од своето подрачје со> стоки од широ-
ка потрошувачка. 

Задругата е основана од основачите група гра-
ѓани на 10. IV. 1967 година и тоа: Марковачев Сто-
јан, Кулевски Гело, Јанкулов Куле, Атанасов Лазо, 
Јанкулов Трајко, Митревски Дано, Којчев Стамко, 
Стамаџиев Горѓи, Младенов Ѓорѓи, Којчев Марко, 
Гергев Стојан, Рамов Ризо, Јанкулов Б. Ристо, Ло-
стов Дано, Којчев Крсто, Рамов Ристо, Орешков 
Димитрија, Трајков Пејо, Ганчев Пејо, Богев Стој-
ко, Лостев Ристо, Богев Станас, Ризов Јован, Ангел-
ков Стојан, Орешков Куле, Павлов Апостол, Панов 
Илија, Стамаџиев Куле, Орешков П. Станоја, Ше-
пендиев М. Ристо, Шепендиев Р. Ило, Ганчев Ата-
нас, Јанкулов 3. Станоја и Којчев Пејо. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето, Кулевски 
Данов Гело, в.д. директор. 

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

Марковски Стојан, Јанкулов Куле, Атанасов Лазо, 
Којчев Марко, Трајков Пејо, Павлов Апостол и Мла-
денов Горѓи. Претседател на управниот одбор е Јан-
кулов Куле. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
895 од 27. ХП. 1967 година. (190) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 44 сто ана 
402, книга П е запишано следното: Дејноста на Зем-
јоделската задруга „Прогрес" — Горче Петров со-
гласно одлуката на задружниот совет на задругата 
од одржаната седница на 27. УШ. 1967 година 
се . проширува и со: експлоатација на кисе-
ла минерална вода и продажба на минерална кисе-
ла вода на мало и големо во сета трговска мрежа 
во СФР Југославија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1097 од \20. XI. 1967 година. (211) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 44, страна 
402, книга П е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Прогрес" — Горче Петров — Работилни-
ца за експлоатација на кисела минерална вода во 
село Вучидол. 

Предмет на работењето на задругата е експло-
атација на киселата минерална вода со полнење на 
литаоски шишиња за продажба на мало и големо. 

Работилницата е основана од задружниот со-
вет на Земјоделската задруга „Ппогоес" — Горче 
Петров, со одлука бр. 993 од 29. УШ. 1967 година. 

Раководител на работилницата е Шушалков То-
дор. 

Работилницата ке ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата во границите на овластува-
њето. 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
858 од 29. IX. 1967 година. (212) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 98, страна 
501, книга I е запишано следното: Земјоделската 
задруга „Слога", село Умин Дол — Млин во село 
Умин Дол, Кумановско. Предмет на работењето на 
млинот е мелење на сите видови житарици. 

Млинот е основан од задружниот совет на Зем-
јоделската задруга „Слога" од село Уминдол, со 
одлука бр. 141 од 18. П. 1967 година. 

Раководител на млинот е Пауновски Стојанчо. 
Млинот ќе го потпишува, задолжува и раз-

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

1152 од 28. XI. 1967 година. (289) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 98, страна 
501, книга I е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот задругите од рег. бр. 98, страна 501, книга 
I Продавницата број 8 во село Слупчане, Куманов-
ско, на Земјоделската задруга „Слога" од е. Умин 
Дол, Кумановско, согласно одлуката на задружниот 
совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1152 од 28. XI 1967 година. (290) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите рег. бр. 93, страна 
810 книга I е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Единство" — Титов Велес — Продавница 
број 1 во Титов Велес, ул. „Благој Ѓорев" бр. 12а. 
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на сите земјоделски производи, прехранбени ар-
тикли, млеко и млечни производи и пиво во ши-
шиња. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Единство" — Титов Ве-
лес, со одлука бр. 91/1 од 18. УШ. 1967 година. 

В.д. директор на продавницата е Стојановски 
Андреја Слободан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
847 од 6. XI. 1967 година. (3)20) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 59, страна 
606 книга I е запишано следното: На досегашниот 
потписник на Земјоделската задруга „Напредок" е. 
Пирок, Тетовско, Адеми Зулфи Џавид, управител 
на задругата му престанува правото за потпишува-
ње, бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на Земјоделската задруга „Напре-
док", е. Пирок е назначен Рамадани Хајрија Исак, 
кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето со старите 
регистрирани потписници и тоа: Абдул азиза Абдул-
а м и д , касиер, и Сабрија Илми, книговодител, сме-
тано од 3. XI. 1967 година. 

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

1114 од 22. XI. 1967 година. (330) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 48, страна 
187 е запишано следното: Согласно одлуките на за-
дружните совети на Земјоделската задруга „Шта-
вица" — Кратово и „Ударник" е. Крилатица, како и 
елаборатот за економска оправданост кон Земјодел-
ската задруга „Плавица" — Кратово, се присоеди-
нува Земјоделската задруга „Ударник" од е. Кри-
латица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1244 од 29. ХП. 1967 година. (389) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите на 30. X. 1967 го-
дина, страна 107, реден број 2 е запишано основање 
на Продавница (Бифе) број 3, со седиште во Радо-
виш, ул. „29-ти ноември" бр. 115. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на мало на 
сите алкохолни и безалкохолни пијалоци и сите 
месни печива преку скара. 

Продавницата е основана од страна на Земјо-
делската задруга „Напредок" од Радовиш. 

Раководител на продавницата е Горѓи Тасков 
Андонов, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
задругата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 244 од 17. X. 1967 година на 
работничкиот совет на задругата и уверението бр. 
03-955/2 од 16. X. 1967 година на Санитарниот ин-
спектор при Собранието на општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
374/67. (53) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 30. X. 1967 го-
дина, страна 127, реден бр. 3 е запишано основање 
на Продавница број 2, со седиште во Радовиш, ул. 
„Илинденска" бр. 16. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на брашно, разни зрнени 
житарици, сточна храна, грав и ориз. 

Продавницата е основана од страна на Земјо-
делската задруга „Напредок" од Радовиш. 

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

Потпишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 245 од 17. X. 1967 година на 
работничкиот совет на задругата и уверението бр. 
03-955 од 16. IX. 1967 година на Санитарниот ин-
спектор при Собранието на општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
375. (54) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 9-ХП-1967 го-
дина, страна 109, реден број 2 е запишано ставање-
то под присилна управа на Земјоделската задруга 
„Бобовец" од е. Ињево, Радовишко. 

За присилен управник е назначен Симеон Љу-
бинов Коцев. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа решението бр. 01-2511 од 4-Х1-1967 година 
на Собранието на општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 410/67. (124) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 74, стра-
на 291, книга I е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Земјоделската задруга „Гра-
дишки врх", село Градиште, Гроздановски Станој-
ков Стојан, книговодител, му престанува правото 
за потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За нов потписник на Земјоделската задруга 
„Градишки врх" село Градиште е назначен Атана-
совски С. Добре, кој задругата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овла-
стувањето со стариот регистриран потписник ѓор-
ѓиевски Свето, инженер, в. д. управник, сметано 
од 4-Х1-1967 година. 

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

бр. 1107 од 13-Х1-1967 година. (223) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 93, страна 
810, книга I е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Единство" — Титотв Велес — Продав-
ница број 2 во село Раштани, Титоввелешко. Пред 
мет на работењето на продавницата е продажба на 
колонијална стока. 
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Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Единство" — Титов Ве-
лес, со одлука бр. 2146 од 15-Х1-1967 година. 

Раководител на продавницата е Стојановски 
Слободан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1186 од 19-ХИ-1967 година. (481) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 93, страна 
810, книга I е запишано следното: Дејноста на Зем-
јоделската задруга „Единство" — Титов Велес со-
гласно одлуката бр. 2176 од 21-Х1-1967 година на 
задружниот совет и елаборатот за економска оправ-
даност, во иднина, се проширува и со продажба 
на колонијална стока. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1187 од 19-ХИ-1967 година. (482) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 97, страна 
461, е запишано следното: Се брише од регистарот 
на задругите од рег. бр. 97, страна 491 Самостој-
ниот градежно-занаетчиски погон во Скопје, улица 
„Партизанска" бр. 5, на Станбено-штедната задруга 
„20 јуни" — Скопје, поради издвојување во само-
стојна работна организација под име: Градежно 
претпријатие „20 јуни" — Скопје, согласно одлу-
ките на погонот и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 639 од 28-У1-1967. (1138) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 94, страна 
679, книга I е запишано следното: Се брише од 
регистарот на задругите од рег. бр. 94, страна 679, 
книга I Земјоделската задруга „Единство" — село 
Скудриње, бидејќи со одлука бр. 1011 од 22-УШ-
1967 година на задружниот совет прерасна во 
претпријатие под име: Стопанско претпријатие 
„Единство", село Скудриње. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1247 од 19-ХП-1967 година. (437) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 40, страна 
157 книга I е запишано следното: На досегашните 
потписници на Земјоделската задруга „Сува Гора" 
од село Беловиште, Тетовско и тоа: Илиовски Цве-
тан и Трпески Андон им престанува правото за 
потпишување, бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на Земјоделската задруга 
„Сува Гора" — село Беловиште, се назначени след-
ните лица: Илковски Душана Митре, в. д. дирек-
тор, и Јованковски Љубев Серафим, книговодител, 
кои задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат во границите на овластувањето, со 
стариот регистриран потписник Апостоловски- Варе, 
член на управниот одбор, сметано од 1-IX-1967 
година. 

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

бр. 862 од 29-1Х-1967 година. (551) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 102, стра-
на 505 книга I, е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Исен Асани", село Отља, Куманов-
ско. Предмет на работењето на задругата е: уна-
предување на земјоделското производство кое за-
другата ќе го врши преку кооперирање со за-
другарите и другите земјоделски производители; 
откуп на нивните производи, давање услуги во 
однос на транспортирање и други мерки на услу-
ги; снабдување на членството и населението со 
сите видови репродукционен материјал, вештачки 
ѓубрива, сортни семиња, разни прехранбени и ин-

дустриски стоки, огревен, градежен и друг мате-
ријал. 

Задругата е основана од основачите група гра-
ѓани на основачкото собрание, одржано на 15 ноем-
ври 1967 година и тоа: Фериз Сулејмани, Рамиз 
Љатифи, Сејвер Азири, Имер Даути, Шукри Ра-
мизи, Наип Исмаили, Муртез Расими, Фета Али-
ми, Демирали Исуфи, Љатиф Хатупи, Али Рецепи, 
Руфат Исеин, Едип Нухија, Ебиб Тахири, Харери 
Мухареми, Рамадан Расими, Абедин Назими, Аќиф 
Нухи ја, Сељам Асипи, Селвер Рахими, Абедин 
Камили, Фаик Азири, Демирали Сефири, Асип Џе-
маили, Сабедин Невзади, Рамиз Демири, Едип Бе-
џети, Муртез Весели, Бануш Камери, Иса Даути, 
Даути Шаипи, Решат Бетлахи, Риза Асипи, Шаќир 
Ештрефи, Хаки Хаљути, Ба јрам Јонузи, Сабедин 
Мефаиљи, Ељми Адеми, Адем Хабиби, Беџет Сел-
мани, Азир Хамдија, Мусли Неџати, Исуф Алија, 
Амид Азири, Шукри Рамизи и Нијази Чамиљи. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат, во границите на овластувањето, Имер 
Даути, в. д. директор, и Азири Селвер, земјоделец, 
претседател на управниот одбор. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Членови на привремениот управен одбор се: 

Љатифи Рамиз, Даути Имер, Абедин Казими, Ни-
јази Камиљи, Решат Веј тул ахи и Али Рецепи. 
Претседател на управниот одбор е Азири Селвер, 
земјоделец. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1273/1967 од 17-1-1968 година. (285) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 3, страна 
27, книга I, е запишано следното: Досегашниот при-
силен управител на Земјоделската задруга „Кицо 
Аврамове™" — село Цер, Кичевско, Змејковски 
Јован е разрешен од должност поради заминување 
во ЈНА и му престанува правото за потпишување. 

За нов присилен управител на Земјоделската 
задруга „Кицо А в р а м о в с к а — село Цер е назна-
чен Благоја Вренцовски, кој задругата под при-
силна управа ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, сметано 
од 16-Х1-1967 година. 

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

бр. 1045 од 22-Х1-1967 година. (295) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 3-Х1-1967 го-
дина, страна 128, реден број 3, е запишано осно-
вање на Мешана колонијална продавница, со се-
диште во село Свидовица, Струмичко. 

Продавницата ќе врши продажба на сите ме-
шани колонијални стоки и тоа: шеќер, брашно, 
сапун и др.; алкохолни пијалоци на мало и го-
лемо, парфимерија и ситна галантерија. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Извор" од е. Свидовица, Струмичко. 

Раковоидтел на продавницата е Трајко Маџа-
ров, кој не е овласти да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го вршат овластените лица на задругата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката од 21-Х-1967 година на задруж-
ниот совет на задругата и решението бр. 07-715/1 
од 3-Х1-1967 год. на Санитарниот инспектор на 
Собранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 392/67. (31) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на задругите на 3-Х1-1967 година, 
страна 112, реден број 2 е запишано основање на 
Мешана колонијална продавница, со седиште во 
Струмица. Продавницата ќе врши продажба на сите 
видови колонијална стока, парфимерија, галанте-
рија, како и земјоделски производи и тоа: кики-
рики, костени, зеленчук, како и алкохолни пија-
лоци на големо и мало. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Извор" од е. Свидовица, Струмичко. 
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Раководител на продавницата е Пенка Ружи-
нова, која не е овластена да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го врши директорот на задругата. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката од 21-Х-1967 година 
на задружниот совет на Земјоделската задруга 
„Извор" и решението бр. 07-7514/1 од 3-Х1-1967 
година на Санитарниот инспектор на Собранието 
на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 393/67. (32) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 61, страна 
241, е запишан под фирма: Земјоделска задруга 
„Братство" село Балиндол — Склад — продавница 
во Гостивар (покрај Железничката станица — Го-
стивар). Предмет на работењето на складот е про-
дажба на градежни и огревни материјали на го-
лемо и мало. 

Складот — продавницата е основан од задруж-
ниот совет на Земјоделската задруга „Братство" — 
село Балиндол, со одлука број 9 од одржаната сед-
ница на 15-1-1968 година. 

Раководител на складот — продавницата е Го-
луб Николовски. 

Складот — продавницала ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува задругата, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 83 од 13. П. 1968 год. (503) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 14, страна 
53, книга I е запишана под фирма: Земјоделска за-
друга „Бристовец", село Боговиње — Продавница со 
мешани индустриски стоки во село Боговиње, Те-
товско. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на мешани индустриски стоки. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Бристовец", село Бого-
виње, со одлука бр. 19 од 4. IV. 1967 год. 

Раководител на продавницата е Берзати Аб-
дула. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. ИЗО од 22. XI. 1967 година. (549) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 74, стра-
на 589, книга I, е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Единство", село Челопек — Продавни-
ца број 4 во Тетово. Предмет на работењето на про-
давницата е промет со градежен, огревен, електро-
водоинсталатерски материјали на големо и мало. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Единство", е. Челопек, 
со одлука од одржаниот состанок на 26. V. 1967 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Јосифове™ 
Киро. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1068 од 29. ХП. 1967 година. (413) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 9. I. 1968 годи-
на, страна 127, реден број 4 е запишано основање 
на Продавница (деликатес) број 10, со седиште во 
Радовиш, плоштад „Слобода". Продавницата ќе врши 
продажба на сите видови прехранбени артикли, ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци, тестенини и дру-
ги артикли. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Напредок" — од Радовиш. 

Раководител на продавницата е ѓорѓи Андонов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го врши директорот на задругата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката од 20. IX. 1967 година на задружниот 
совет на задругата и уверението бр. 03-955/2 од 22. 
IV. 1967 година на Санитарниот инспектор на Со-
бранието на општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 451/67. (823) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите, на 19. II. 1968 го-
дина, рег. број 1/68, книга I, е запишана под фирма: 
Здружена земјоделска задруга „Народен херој Орде 
Чопела", со седиште во село Варош, Прилеп. Пред-
мет на работењето на задругата е: земјоделско про-
изводство на општествена земја добиена на бес-
платно користење или земена во закуп; организи-
рање на земјоделско производство на земјата од 
индивидуалните производители преку создавање на 
разни видови кооперации; вршење услуги на зем-
јоделските производители со земјоделски машини, 
транспортни средства, како и вршење на други 
разни услуги што се во врска со земјоделското про-
изводство; договарање вишоци од земјоделското 
производство, преземање и пласман на истите; 
снабдување на земјоделските производители со по-
требен репродукционен материјал (семе, вештачко 
ѓубре и друго); преработка и доработка на земјо-
делски производи; организирање на штедни влого-
ви и кредитирање; сточарство и живинарство, от-
куп на жива стока и сточни производи; промет со 
колонијални индустриски стоки, брашно, вештачки 
ѓубрива, кожи, волна, сточна храна, земјоделски 
производи и други слични на нив артикли; угости-
телство преку свое бифе; стручно издигнување на 
кадри потребни за обавување на стопанската актив-
ност на задругата; производство и обработка на 
тутун; снабдување на населението со огрев и гра-
дежен материјал; промет на стоки на мало: крзна, 
кожна облека, обувки, кожа и кожна галантерија. 

В. д. директор на задругата е Жарчев Андреја. 
Здружената земјоделска задруга „Народен хе-

рој „Орде Чопела" од е. Варош е настаната со при-
соединување на двете земјоделски задуги и тоа: 
Земјоделска задруга „Орде Чопела", е. Варош и 
Земјоделската задруга „Братство", е. Лажани, При-
лепско, со одлука број 1 од 16. ХП. 1967 година од 
задружните совети на двете задруги. 

Потпишувањето ќе го врши Жарчев Андреја, 
в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 39/68. (884) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 9. I. 1968 година, 
страна 127, реден број 5 е запишано основање на 
Продавница за колонијални стоки број 2, со седи-
ште во Радовиш. Продавницата ќе врши продажба 
на сите видови индустриски стоки со исклучок на 
текстил. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Напредок" од Радовиш. 

Раководител на продавницата е Методи Ново-
селски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го врши директорот на задругата. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката од 20. IX. 1967 го-
дина на задружниот совет на задругата и увере-
нието бр. 03-955/2 од 22. IV. 1967 година на Санитар-
ни© тинспектор на Собранието на општината Ра-
довиш. 

Од-Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 452/67. (824) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 101, стра-
на 505, книга I, е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Липковско Езеро" во село Липково', Ку-
мановско. Предмет на работењето на задругата е: 
снабдување на своите членови со средства за ра-
бота, организирање на производството и услугите 
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на своите членови; откуп на сите видови земјодел-
ски производи од своите членови и останатите зем-
јоделски заинтересирани производители; откуп на 
житни производи, овошје и зеленчук, жива стока 
(крупна и ситна), сточни производи, лековити рас-
тенија, огревен и градежен материјал од инд. пре-
работка и други производи кои се понудуваат од 
членовите на задругата; продажба на потребни ин-
дустриски, прехранбени, градежни и други мате-
ријали на мало и тоа: индустриска стока, колони-
јал, галантерија, текстил, житни производи, алко-
холни и безалкохолни пијалоци, огревни дрва, гра-
дежен материјал и сточна храна. 

Задругата кооперира со земјоделски производи-
тели во земјоделството и тоа во сточарство, гове-
дарство, пчеларство, живинарство, лозарство и дру-
го т.е. тутун, шеќерна репка и други земјоделски 
и занаетчиски производи; врши транспортни ус-
луги за своите потреби и за останатите заинтере-
сирани производители; организира производство на 
вар, камен и каменорезачки работи; производство 
на природна ракија и вино. 

Задругата е основана на основачкото собрание, 
одржано на 1. УП. 1967 година од основачите: Ша-
ип Биљали, Адем Куртиши, Амети Амет, Џавит Ве-
сели, Зејнула Зулфија, Џемаили Нуредин, Авдили 
Сали, Афиз Шукрија, Ајети Авни, Рагми Мамути, 
Абдула Зулфија, Саити Едип, Алија Зејадин, Митат 
Алими, Ајет Шаби ја, Рецепи Кани, Амди Исмаили, 
Неби Барија, Таир Едипи, Амети Ферат, Ајриз Бе-
лули, Фејзи Шукрија, Јакуп Исени, Илаз Куртиши, 
Реџеп Зимери, Рамадан Рецепи, Адеми Фаик, Кемал 
Беџети, Алити Аки, Иса Белули, Паразити Наип, 
Азем Јену зи, Адем Исаки, Авди Барија, Шеип Фе-
рати, Амди Расими, Руфат Шефкија , Абедин Иса-
ки, Али Селими, Шефкет Белули, Ба јрам Алими, 
Авни Мамути, Шефки Расими, Сабедин Исмани, 
Меди Бисими, Шабан Селими, Ебиб Акија, Рамиз 
Шефкија, Улиси Салим, Несрет Незири, Шабан 
Илази, Реџеп Кемади и Кенан Амети. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Белули Рамана Иса, в. д. директор, во 
границите на овластувањето1. 

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

Јусуфи Амет, Ајриз Белули, Аки Алити, Ферат Ме-
мети, Зејнула Аруни, Раман Ферати и Нуредин Ра-
мадани. Претседател на управниот одбор е Зејнула 
Аруни, од село Липково. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 737 од 9. УШ. 1967 година. (1348) —7 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 67, страна 
493, книга I, е запишано следното: Дејноста на Зем-
јоделската задруга „Братство" од село Дебреше, 
Гостиварско, согласно одлуката бр. 05—2/3 од 11. Ш. 
1967 година на задружниот совет и елаборатот за 
економска оправданост се проширува и со: купо-
продажба на градежен материјал: бетонско ж е -
лезо, цемент, рамно стакло, обла граѓа, сечен и 
делкан градежен материјал, паркет, тула, ќерамиди, 
покривка лепенка, печена вар, готова столарија 
(врати, прозорци и друго) и други видови градежен 
материјал. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 647 од 25. УШ. 1967 година. (1385) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. УШ. 1967 година, рег. бр. 130/55, книга I, е за -
пишано следното: Му престанува овластувањето на 
Алексо Манговски, директор, да го потпишува Зем-
јоделското овоштарско стопанство „Овоштар" — 
Превалец — Кажани. 

Се овластува инж. Павле Ѓорѓиевски, в. д. ди-
ректор, да го потпишува стопанството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 249/67. (1457) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија за распишување и спро-

ведување на конкурс за наименување управител 
на Клиниката за ортопедски болести при Медицин-
скиот факултет во Скопје, 

распишува 

К О Н К У Р С 
за управител на Клиниката (реизборност) 
Услови: 
Покрај условите предвидени во Основниот за-

кон за установите, кандидатот треба да ги испол-
нува и следните посебни услови предвидени со 
Статутот на Клиниката: 

а) да е наставник на Медицински факултет и 
признат стручњак од областа на ортопедијата, 

б) да има над 10 години работен стаж на рако-
водно работно место во струката, 

ц) да има способност и метод за организација и 
работа во здравствена служба. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Кон молбата кандидатот е должен да приложи 
документација за исполнување на условите пред-
видени во конкурсот, како и условите предвидени 
во чл. 43 од Основниот закон за установите. 

Без комплетна документација молбите нема да 
се земат во разгледување. 

Молбите се поднесуваат до Клиниката за орто-
педски болести во Скопје — конкурсна комисија. 

Конкурсната комисија за именување и спрове-
дување на конкурсот за директор на Заводот за 
деца и младинци со физички и психички недоста-
тоци — Демир Капија 

распишува 

К О Н К У Р С 
за именување на ДИРЕКТОР на Заводот 
Покрај општите услови, предвидени со Основ-

ниот закон за работни односи, кандидатот треба да 
ги исполнува и следните услови: 

— да има најмалку оформена средна стручна 
подготовка од областа на здравствената или прос-
ветната струка. 

Со молбата, кандидатот треба да достави' до-
каз за завршена школска подготовка и работно ис-
куство, како и согласност од работната организа-
ција до колку е во рабо ген однос. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личниот доход на работниците во За -
водот. 

Некомплетираните документи нема да се земат 
во разгледување. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Документите се доставуваат до Конкурсната ко-
мисија при Заводот за деца и младинци — Демир 
Капија. (1022) 

Конкурсната комисија при 
Окружниот стопански суд во Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 
за двајца судски приправници 

Услови: завршен правен факултет. 
Молбите, таксирани со 0,50 нови динари так-

сени марки и потребните документи, се доставуваат 
до Конкурсната комисија на судот. 

Нецелосно поднесените документи нема да би-
дат разгледани. 

За времето на разгледувањето пријавените кан-
дидати ќе бидат дополнително известени. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. 
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Советот на работната заедница при ВИШАТА 
ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА во Скопје, 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на наставничкото место 

„ГИМНАСТИКА И ПЛЕС СО ТЕЛОВЕЖБЕНИ 
КОМПОЗИЦИИ" (предавач или професор). 

Кандидатот што се пријавува на конкурсот 
треба да биде од женски пол. 

Со пријавата, таксирана со 0,50 динари, кан-
дидатот треба да поднесе документи за избор во 
наставничко звање и тоа: 

— заверен препис од дипломата 
— биографија 
— список на објавените научни и стручни тру-

д о в и ^ како и самите трудови 
~ потврда за. работен стаж 
— доколку е кандидатот во работен однос тре-

ба да приложи и потврда за согласност од уста-
новата каде работи дека може да конкурира. 

Конкурсот трае 30 дена по објавувањето, од-
носно траењето продолжува до пополнување На ме-
стото. 

Пријавата и прилозите за конкурс треба да се 
предадат до секретарот на Вишата школа за ф и -
зичка култура — Скопје. 

Врз основа на одлуката на управниот одбор, 
донесена на ден 13-1V-1968 година, а во врска со 
член 69 точка 6 од Статутот на Индустриското 
претпријатие „Изолмонт" — Градско, Управниот 
одбор 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место ШЕФ НА 

КНИГОВОДСТВОТО 
На конкурсот можат да учествуват кандидатите 

кои ги исполнуват следните услови: 
1. да има завршено или признато више обра-

зование со една година практика на раководно ра-
ботно место, 

2. да има завршено или признато средно обра-
зование со три години практика на раководно ра-
ботно место, 

3. да има ниже образование со пет години прак-
тика на раководно работно место. 

Кандидатите под точката 1, 2 и 3 треба да до-
стават комплетни поднесоци како за стручното об-
разование така и за проведената практика на ра-
ководно работно место со куса биографија за дви-
жењето на службата. 

Личниот доход според правилникот за распре-
делба на личните доходи. 

Некомплетните пријави нема да бидат земени 
во разгледување. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (10201 
ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈА-

ТИЕ — СКОПЈЕ 

врз основа на член 4 од Правилникот за на-
чинот и постапката за отстапување на изградба 
на инвестициони објекти („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 28/67) 

распишува 

К О Н К У Р С 
(јавно наддавање) 

за изградба на депо за електро и дизел локо-
мотиви и хала за нега на коли со колска работил-
ница со внатрешни инсталации во техничко-пат-
ничка станица — Скопје 

Се покануваат заинтересираните градежни 
претпријатија да поднесат понуди за изведување 
на предметните работи до железничкото транспорт-
но претпријатие — Погон за инвестиции — Скопје, 
на аголот на ул. „250" и „252" бб. 

Јавното наддавање ќе се одржи во службените 
простории на Погонот за инвестиции на 17-У1-1968 
година во 8,00 часот. Претсметковната вредност на 
работите изнесува за: 

а) депо за електро и дизел влеча: 13 551864,00 
н. дин. 

б) хала за нега на коли со колска 
работилница: 14 821 714,00 
н. дин. 

Изградбата на предметните објекти треба да 
отпочне и тоа за објектот под: 

а) од 15-УП-1968 година; 
б) од 15-УП-1968 година. 
Срок за конечно завршување на објектите со 

сите внатрешни инсталации е: 
— за објектот под а) до 31-ХН-1969 година 
— за објектот под б) до 31-ХП-1969 година. 
Изведувачите се задолжуваат да дадат поеди-

нечни понуди за објектот под „а" и под „б" како 
и заедничка понуда за двата објекта. 

Инвеститорот го задржува правото објектите да 
му ги отстапи на изведувачот поединечно — на 
различни изведувачи или и двата објекта на еден 
изведувач, воколку понудувачот со заедничката 
понуда е поповолен. 

Заинтересираните претпријатија кон понудата 
треба да поднесат: 

1) доказ за регистрација, 
2) доказ за расположивите капацитети, 
3) доказ за свои референции за изградени так-

ви и слични објекти, 
4) преглед на ангажираноста во текуштите ра-

боти, 
5) податоци за финансовата положба на прет-

пријатието според последната завршна сметка. 
6) полномошно за претставникот кој полноваж-

но ќе го застапува претпријатието на јавното над-
давање, 

7) потврда за положената кауција во висина од 
1% од претсметковните вредности на објектот, 

8) да се приложи посебно оверена изјава дека 
понудувачот ги прифаќа општите и посебните ус-
лови од лицитираниот елаборат кои ќе бидат со-
ставен дел на договорот и секој лист од лицита-
циониот елаборат да биде оверен со печат на по-
нудувачот, 

9) да се приложи извод од правилникот за 
личните доходи како и факторот за дополнителни и 
непредвидени работи, 

10) за сите градежни машини кои можат да 
дојдат во примена при изградбата на лицитирани-
те објекти да се дадат следните елементи: 

а) капацитет на машината за 1 работен час, 
б) цена на 1 работен час за секоја машина по-

одделно, која ќе биде применета при пресметува-
њето на дополнителните и непредвидените работи. 
Во цената за 1 работен час на машината да бидат 
опфатени сите давачки на понудувачот (возач, ма-
шинист, механичар како и факторот на личниот 
Доход), 

11) да се приложи процент за манипулативните 
трошоци за дополнителните и непредвидените ра-
боти, кои ќе се изведуваат преку трети лица, 

12) секоја понуда мора да содржи претсметка 
за сите работи (позиции) дадени со предметот на 
лицитациониот елаборат. 

Увид во техничката документација може да се 
добие во просториите на Погонот — Сектор за из-
градба на Скопски јазел, и тоа до завршувањето 
на Конкурсот секој ден од 9,30 до 14,30 часот, 
освен во сабота и недела. 

Информации можат да се добијат и лично 
или преку телефон 34-021 до 34-025 локал 216 и 
274. 

Учесниците на Конкурсот ќе бидат известени 
во срок од 15 дена (петнаесет) по одржаното јавно 
наддавање, за тоа која понуда е прифатена. 
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ЖЕЛЕЗНИЧКОТО ТРАНСПОРТНО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ — СКОПЈЕ 

(врз основа на чл. 4 од Правилникот за начинот и 
постапката за отстапување на изградба на инвести-

циони објекти („Сл. лист на СФРЈ" бр. 28/67) 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
(јавно наддавање) 

ЗА ИЗГРАДБА НА ТЕРЕТНА ПРУГА РАНЖИРНА 
СТАНИЦА (Р АНЖИРНО - О ТПРЕМЕН ДЕЛ) — 
СТАНИЦА ДРАЧЕВО СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ 

Се покануваат заинтересираните градежни 
претпријатија да поднесат понуди за изведување 
на предметните работи до Железничко-транспорт-
ното претпријатие — Погон за инвестиции — Скоп-
је, на аголот на ул. „250" и „252" бб. 

Јавното наддавање ќе се одржи во службе-
ните простории на Погонот за инвестиции на 20. VI. 
1968 год. во 8,СО часот. Цретсмзетковните вредности 
на работите изнесуваат: 
А. Варијанта со бетонска мостовска конструкција 

преку реката Вардар и преку инундационите 
отвори — — — — — — 8.612.478,78 н дин. 

Б. Варијанта со челични конструкции преку реката 
Вардар и преку инуцдационите отвори 7.885.363,75 
н. дин. 
Изградбата на предметните објекти треба да от-

почне и тоа од: 
а) мостот на реката Вардар и инундационите 

отвори од 1. X. 1968 г.; 
б) сите останати работи од 15. VII. 1968 год. 
Срок за конечно извршување на работите е: 
а) мостот на реката Вардар и преку инунда-

ционите отвори 31. ХИ. 1969 год.; 
б) сите останати работи 30. VII. 1969 год. 
Понудувачите се должни во понудите да ги по-

нудат и двете варијанти. Понудите кои не ги со-
држат и двене варијантна решенија нема да бидат 
земени во разгледување. 

Инвеститорот ќе изврши споредување на двете 
варијанти и по усвојување на варијантата ќе одбе-
ре најповолен понудувач. 

Заинтересираните претпријатија кон понудата 
треба да поднесат: 

1. доказ за регистрација, 
2. доказ за расположивите капацитети, 
3. доказ за свои референции за изградени так-

ви и слични објекти, 
4. преглед на ангажираноста во текуштите ра-*" 

боти, 
5. податоци за финансиската положба на прет-

пријатието според последната завршна смет-
ка, 

6. полномошно за претставникот кој полноваж-
но ќе го застапува претпријатието н а јавно-
то наддавање, 

7. потврда за положената кауција во висина 
од 1% од претсметковните вредности на об-
јектот, 

8. да се приложи посебно оверена изјава дека 
понудувачот ги прифаќа општите и посеб-
ните услови од лицитираниот елаборат кои 
ќе бидат составен дел на договорот и секој 
лист од лицитациониот елаборат да биде 
оверен со печат на понудувачот. 

9. да се приложи извод од правилникот за 
личните доходи, како и факторот за накнад-
ни и непредвидени работи, 

10. за сите градежни машини кои можат да 
дојдат во примена при изградбата на лици-
т и р а в м е објекти да се дадат следните еле-
менти: 
а) капацитет на машината за 1 работен час, 

б) цена на 1 работен час за секоја машина 
поодделно, која ќе биде применета при 
пресметувањето на накнадните и непред-
видените работи. Во цената за 1 работен 
час на машината да бидат опфатени сите 
давачки на понудувачот (возач, машинист, 
механичар како и факторот на личниот 
доход), 

11. да се приложи процент за манипулативните 
трошоци за накнадните и непредвидените 
работи, кои ќе се изведуваат преку трети 
лица, 

12. секоја понуда мора да содржи претсметка за 
сите работи (позиции дадени со предметот 
на лицитациониот елаборат). 

Увид во техничката документација може да се 
добие во просториите на Погонот — Сектор на из-
градба на Скопски јазел, и тоа до завршувањето 
на Конкурсот секој ден од 9,30 до 14,30 часот, освен 
во сабота и недела. 

Информации можат да се добијат и лично или 
преку телефон 34-021 до 34-025 локал 216 и 274. 

Учесниците на Конкурсот ќе бидат известени. 
во срок од 15 дена (петнаесет) по одржаното јавно 
наддавање, за тоа која понуда е прифатена. 

(1023) 

СОДРЖИНА 
Страна 

157/ Автентично толкување на став 1 од член 
10 на Законот за подрачјата на општините 
во Социјалистичка Република Македонија 273 

Дб8.Ј Решение за престанување функцијата на 
членови и именување членови на Советот 

^—^^ на Археолошкиот музеј во Скопје — — 273 
[ 159.1 Решение за престанување функцијата на 

членови и именување членови на Советот ена Народниот театар во Скопје — — — 273 
Решение за престанување функцијата на 
членови и именување членови на Советот 
на Ансамблот за народни игри и песни 
„Танец" во Скопје — — — — — — 273 

161Ј Решение за бришење од списокот на ра-
ботни организации односно стручни служ-
би кои ги исполнуваат условите за врше-
ње стручна контрола на производството 
на семе, за утврдување квалитетот на се-

9 мето и за анализа на семето — — — — 274 
Решение за утврдување списокот на ра-

__ ботни организации кои ги исполнуваат 
условите за вршење стручна контрола на 
производството на семе, за утврдување 
квалитетот на семето и за вршење анализа 

__ на семето — — — — — — — — 274 
ДбЗЈ Одлука за изменување и дополнување на 

1-от дел од Статутот на Стопанската банка 
— Скопје — — — — — — — — 274 

а 64./ Одлука за изменување на Одлуката за 
највисоките активни и пасивни интересни 
стопи што ќе ги применува Стопанската 
банка — Скопје — — — — — — — 275 

/165Ј Одлука за изменување на Тарифата на 
' ч * / надоместоците за работите што ги врши 

Стопанската банка — Скопје — — — 275 
Дополнување на објавата за запишување 
во регистарот на производители на семе — 276 
Дополнување на објавата за запишување 
во регистарот на доработувачи на семе — 277 
Објава за бришење од регистарот на про-
изводители на семе — — — — — — 277 
Објава за бришење од регистарот на до-
работувачи на семе — — — — — — 277 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10-а 
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