
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛМСТМЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 5 април 1968 
С к о п ј е 

Број 12 Год. XXIV 

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

119. 
Врз основа на став 3 од член 99 од Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Републичкиот со-
бор одржана на 27 февруари 1968 година, на сед-
ницата на Стопанскиот собор одржана на 27 ф е -
вруари 1968 година, на седницата на Организа-
ционо-политичкиот собор одржана на 27 февруари 
1968 година, на седницата на Социјално-здравстве-
ниот собор одржана на 28 февруари 1968 година и 
на седницата на Просветно-културниот собор одр-
жана на 28 март 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА УСТАВНИ 

ПРАШАЊА 

1. Се образува Комисија за уставни прашања 
со задача да ги проучи и претресе прашањата што 
се од значење за остварување на Уставот на СРМ 
и за натамошниот развиток на уставниот систем. 

2. Комисијата за уставни прашања се состои од 
претседател и 34 членови. 

Републичкиот собор избира од редот на своите 
членови претседател и 9 члена, а од редот на оп-
штествено-политичките, научните, стручните и дру-
гите јавни работници 17 члена. 

Стопанскиот, Социјално-здравствениот, Про-
светно-културниот и Организационо-политичкиот 
собор од редот на своите членови избираат по два 
члена. 

3. Комисијата за уставни прашања во својата 
работа ќе ги разгледува и мислењата и предлозите 
на собранијата на општините и на општествено-
политичките, работните и другите организации по 
прашањата што се од уставно значење. 

4. Врз основа на проучувањето и разгледува-
њето на прашањата од точка 1 на оваа одлука Ко-
мисијата за уставни прашања може да даде на Со-
бранието иницијатива за разгледување на одделни 
прашања од значење за остварување на Уставот на 
СРМ, како и да предложи да се поведе иницијатива 
за менување на одделни одредби од Уставот. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 32 
29 март 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

120. 
Врз основа на точка 2 од Одлуката за образу-

вање Комисија за уставни прашања, по предлог од 
Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата на Собранието на СРМ, Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 27 февруари 1968 
година, на седницата на Стопанскиот собор одржа-
на на 27 февруари 1968 година, на седницата на 
Организационо-политичкиот собор одржана на 27 
февруари 1968 година, на седницата на Социјално-
здравствениот собор одржана на 28 февруари 1968 
година и на седницата на Просветно-културниот со-
бор одржана на 28 март 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 

КОМИСИЈАТА ЗА УСТАВНИ ПРАШАЊА 

1. За претседател на Комисијата за уставни 
прашања се избра Мито Хаџи Василев, претседа-
тел на Собранието на СРМ. 

2. За членови на Комисијата се избрани: 
а) од редот на републичките пратеници: 
— Никола Минчев, претседател на Извршниот 

совет; 
— Хиџет Рамадани, потпретседател на Собра-

нието на СРМ; 
— Васко Карангеловски, пратеник во Репу-

бличкиот собор; 
— Јовко Јовковски, пратеник во Републичкиот 

собор; 
— Крсте Марковски, пратеник во Републичкиот 

собор; 
— Ксенте Богоев, пратеник во Републичкиот 

собор; 
— Кочо Тулевски, пратеник во Републичкиот 

собор; 
— Фируз Демир, пратеник во Републичкиот 

собор; 
— Џемаил Веј сели, пратеник во Републичкиот 

собор; 
— Васка Дуганова, пратеник во Социјално-

здравствениот собор; 
— Д-р Димче Кепевски, пратеник во Социјално-

здравствениот собор; 
— Драги Тозија, пратеник во Просветно-кул-

турниот собор; 
— Славчо Бахчеванџиев, пратеник во Просвет-

но-културниот собор; 
— Филип Брајковски, пратеник во Организа-

ц и о н о - ^ литичкиот собор; 
— Џемаил Османи, пратеник во Организационо-

политичкиот собор; 
— Ќемал Сеј фула, пратеник во Стопанскиот 

собор; 
— Светислав Прокопиев, пратеник во Стопан-

скиот собор; 
б) од редот на ошптествено-политичките, науч-

ните, стручните и другите јавни работници: 
— Александар Христов, редовен професор на 

Правниот факултет; 
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— Азем Зулфиќари, претседател на Републич-
ката конференција на ССРНМ; 

— Борко Темеловски , член на Советот на Фе-
дерацијата; 

— Бошко Станковски, секретар на Извршниот 
комитет на ЦК СКМ; 

— Блаже Коневски, член на Ц К СКМ; 
— Бурхан Адеми, потпретседател на Републич-

киот синдикален совет; 
— Владимир Митков, доцент на Правниот ф а -

култет; 
— Горѓи Цаца, секретар на Секретаријатот за 

законодавство и организација; 
— Елисие Поповски, претседател на Здруже-

нието на боречките организации; 
— Евгени Димитров, судија на Уставниот суд 

на Македонија; 
— Каменчо Ѓоргов, претседател на Ц К СММ; 
— Методи Антов, претседател на Градската 

конференција на ССРНМ — Скопје; 
— Павле Давков, претседател на Сојузот на 

синдикатите на Македонија; 
— Павле Тасевски, директор на Републичкиот 

завод за општествено планирање; 
— Перо Корабар, претседател на Уставниот суд 

на Македонија; 
— Страхил Гигов, член на Советот на Феде-

рацијата; 
— Трајче Грујоски, судија на Уставниот суд на 

Македонија. 
3. За секретар на Комисијата се избира членот 

Горѓи Цаца, 
4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 33 
29 март 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

121. 
Врз основа на точка 3 од Одлуката за образу-

вање Комисија за прашања на односите со стран-
ство, по предлог на Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата на Собранието на СРМ, Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Стопанскиот собор одржана 
на 29 јануари 1968 година, на седницата на Орга-
низационо-политичкиот собор одржана на 30 ја-
нуари 1968 година, на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 27 февруари 1968 година, на сед-
ницата на Социјално-здравствениот собор одржана 
на 28 февруари 1968 година и на седницата на Про-
светно-културниот собор одржана на 28 март 1968 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ОДНОСИТЕ 

СО СТРАНСТВО 

I За претседател на Комисијата за односите со 
странство (Комисија) се избра Златко Билјановски, 
потпретседател на Собранието на СР Македонија. 

II За членови на Комисијата се избрани: 
а) од редот на републичките пратеници: 

1. Владо Малевски, пратеник во Републичкиот 
собор; 

2. Вера Ацева, пратеник во Републичкиот со-
бор; 

3. Крсте Марковски, пратеник во Републич-
киот собор; 

4. Ќемал Сеј фула, пратеник во Стопанскиот 
собор; 

5. Васка Дуганова, пратеник во Социјално-
здравствениот собор; 

6. Есат Имери, пратеник во Организационо-
политичкиот собор; 

7. Димитар Митрев, пратеник во Просветно-
културниот собор; 

б) Од редот на општествените и јавните работ-
ници: 

8. Ванчо Апостолски, член на ИК на Ц К С К М ; 
9. Милан Турчинов, книжевен критичар; 

10. Кицо Нонковски, член на Претседателството 
на Републичкиот сојуз на синдикатите на Маке-
донија; 

11. Музафер Туфаи, отитествено-политички 
работник во Ц К СКМ; 

12. Наум Пејов, член на ИО на Републичката 
конференција на ССРНМ; 

13. Асен Симитчиев, претседател на Стопан-
ската комора на Македонија; 

14. Фахри Ќаја , новинар. 
III Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 34 
29 март 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

122. 
Врз основа на точка 1 став 3 од Одлуката за 

определување премии за кравјо и овчо млеко во 
1966 година („Службен лист на СФРЈ" бр. 54/67), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО 

И ОВЧО МЛЕКО ВО 1968 ГОДИНА 

1. Работните организации што се занимаваат со 
производство на кравјо и овчо млеко и работните 
организации што произведуваат кравјо и овчо мле-
ко во кооперација (корисници на премијата), можат 
да ја наплатуваат премијата од точка 1 од Одлу-
ката за определување премии за кравјо и овчо мле-
ко во 1968 година, ако собранието на општината 
на чие подрачје е седиштето на купувачот или на 
корисникот на премијата обезбеди средства за 
исплатување на премија од најмалку 0,10 динари 
по 1 литар кравјо и овчо млеко. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 12-550/1 
22 март 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 
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123. 
Врз основа на член 66 точка 1 од Законот за 

банките и кредитните работи и член 92 од Статутот 
на Стопанската банка — Скопје, Извршниот одбор 
на Банката, на седницата од 18-Ш-1968 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА И 

ОПТИМАЛИЗАЦИЈА НА ИНДУСТРИЈАТА И 
РУДАРСТВОТО 

I 

Во Одлуката за побцисќите услови и начинот 
за давање кредити за модернизација и оптимализа-
ција во индустријата и рударството, во алинеа 2 
на точка П бројот „6,5" се заменува со бројот „6" 

П 

Во точка Ш став 2 алинеа 2 се менува и гласи; 
„— на посебна сметка к а ј оваа банка, од денот 

на одобрувањето на кредитот па сб додека трае 
неговата отплата, ќе уплатува на јмалку 70% од го-
дишниот износ на амортизацијата и тоа во месечни 
рати, најдоцна 10 дена по истекот на месецот". 

Алинеа 1 на став 3 менува и гласи: 
„-— со срок за враќање што ќе биде утврден со 

договорот за орочување но не подолг од 5 години44. 

По став 3 се додава нов став 4 ко ј гласи: 

„Доколку инвеститорот обезбеди учество во по-
мал процент од процентот предвиден во став 1, со 
прифаќање на условите за издвојување на средства 
согласно одредбите на претходните 2 става, за (из-
носот на сопственото учество се намалува масата за 
издвојување на посебна сметка к а ј Банката за со-
одветен дел на годишната обврска за издвојување." 

Сегашните ставови 4 и 5 стануваат ставови 5 и 
6. 

Ш 

Се овластува Стопанската банка — Скопје да го 
утврди и објави пречистениот текст на оваа одлука. 

IV 

Оваа одлука влегува со сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 15 јануари 1968 година. 

Претседател 
на Извршниот одбор на Стопанската 

банка, 
Спасе Черепналковски, с.р. 

124. 
Врз основа на точка Ш од Одлуката за измену-

вање и дополнување на Одлуката за поблиските ус-
лови и начинот за давање кредити за модернизаци-
ја и оптимадизација на индустријата и рударството, 
Стопанската банка — Скопје го утврдува пречисте-
ниот текст на оваа одлука, к о ј гласи: 

О Д Л У К А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ: УСЛОВИ И НАЧИНОТ ЗА ДА-
ВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОПТИ-

МАЛИЗАЦИЈА НА ИНДУСТРИЈАТА И 
РУДАРСТВОТО 

I 

За понатамошна реализација на модернизација-
та во индустријата и рударството, Стопанската бан-
ка — Скопје (во натамошниот текст: Банка), од 
средствата наменети за долгорочни вложувања, зак-
лучно со 1970 година, ќе дава динарски и девизни 
инвестициони кредити за вложувања во основни и 
трајни обртни средства за модернизација и оптима-
лизација на индустријата и рударството и тоа: 

— за набавка на опрема, 
— за градежни работи. 

И 

Динарските и девизните кредити за намените 
од претходната точка Банката ќе ги дава под след-
ниве основни услови: 

— срок за враќање до 10 години, 
— интересна стопа 6%, 
— период на градбата, по правило, до 24 месеци. 

Ш 

Кредитите од точка 1 на оваа одлука Банката 
ќе ги дава под услов кредитобарачот да учествува 
во инвестицијата со на јмалку 40% сопствени или 
средства од други извори. 

По исклучок, Банката ќе дава динарски креди-
ти и во висина на вкупно потребните средства ако 
инвеститорот прими обврска дека: 

— на посебна сметка к а ј оваа банка ќ е уплату-
ва 50% од издвоените средства од фондовите по 
завршната сметка и тоа за период од 5 години од 
денот на одобрувањето на кредитот, 

— на посебна сметка к а ј оваа банка, од денот 
на одобрувањето на кредитот па се додека трае 
неговата отплата, ќе уплатува на јмалку 70% од го-
дишниот износ на амортизацијата и тоа во месечни 
рати, најдоцна 10 дена по истекот на месецот. 

Уплатените средства од фондовите и амортиза-
цијата, Банката првенствено ќе ги употреби за из-
мирување на достасаните обврски на инвеститорот 
спрема Банката, а евентуалниот остаток ќе се смета 
како орочен депозит и тоа под следниве услови: 

— со срок за враќање што ќе биде утврден со 
договорот за орочување но не подолг од 5 години; 

— со интерес кој е за 0,5 поени понизак од про-
центот под кој на инвеститорот му е одобрен креди-
тот за модернизација. 

До колку инвеститорон обезбеди учество во по-
мал процент од процентот предвиден во став 1, со 
прифаќање на условите за издвојување на средства 
согласно одредбите на претходните 2 става, за из-
носот на сопственото учество се намалува масата за 
издвојување на посебна сметка к а ј Банката за со-
одветен дел на годишната обврска за издвојување. 

Средствата на орочениот депозит од претходниот 
став, инвеститорот ќе може спогодбено со Банката 
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да ги користи како сопствено учество за инвестици-
они вложувања во натамошна модернизација и оп-
тимализација на своите капацитети. 

За орочениот депозит од ставот 3 на оваа точка 
ќе се склучи посебен договор. 

IV 

Во врска со увозот на опрема врз основа на 
странски кредити, Банката ќе издава гаранции, ќе 
одобрува девизни кредити за аванси и меѓуплаќа-
н»а и ќе врши прометна продажба на странски сред-
ства за плаќање, доколку инвеститорот прими об-
врска дека: 

— ќе & понуди за продажба на Банката најмал-
ку 501 од остатокот на девизните средства по изми-
рување на обврските по девизните кредити, без ог-
лед на изворите на овие средства; 

— ќе и; понуди за продажба на Банката најмал-
ку 30% од девизите остварени во текот на година-
та, во случај кога инвеститорот нема други девиз-
ни обврски. 

Обврската за продажба на девизите на Банката 
во смисла на претходниот став трае до отплатата 
на кредитот. 

V 

Кредитите од точка 1 на оваа одлука Банката ќе 
ги дава до колку со инвестиционото вложување се 
обезбедува, односно во најголема мерка ќе се обез-
беди: 

1) Рентабилитет на инвестицијата пресметана 
врз основа на светски цени; 

2) Специјализација на производството, во кое 
треба да се содржи големосериско производство или 
повисок степен на доработка; 

3) Оптимален капацитет на производството, во-
ведување на современа технологија и создавање 
можности за кооперација и интеграција во гран-
ката; 

4) Можност за отплата на кредитот за опремата 
набавена од увоз по пат на извоз на база на ретен-
ционата квота и евентуално амортизацијата. 

VI 

Предност во добивањето на кредит ќе имаат 
оние кредитобарачи кои ќе дадат докази дека: 

1) Со односните инвестициони вложувања вр-
шат подобрување, односно оптимално користење на 
инсталираниот капацитет; 

2) Трошоците на производството, по џроизводи 
или група на производи, им се пониски од просеч-
ните југословенски, односно пониски или еднакви 
со производните трошоци на конкурентските произ-
води во земјата или во странство, ако односните 
производи се наменети за извоз. 

Како доказ за ова, кредитобарачот треба да под-
несе документирани компаративни показатели; 

3) Располагаат со потребни стручни кадри, со 
тоа што неопходниот број треба да биде обезбеден 
пред почетокот на инвестиционите вложувања; 

4) Обезбедуваат конвертибилни девизни средства 
за набавка на увозна опрема; 

5) Распределбата на доходот ја вршат како до-
бри стопанственици. 

VП 

Кредитите од точка 1 на оваа одлука ќе се да-
ваат по пат на непосредна спогодба. 

УШ 

Заинтересираните инвеститори треба да поднесат 
пријава со кратко образложение во што се состои 
барањето, што се постигнува со инвестицијата, ка-
ко е решено прашањето за пласманот на домашниот 

и странскиот пазар, каков девизен ефект се постиг-
нува, претсметковната вредност на инвестицијата 
(апросксимативно-параметриски на база досегашното 
искуство со предмер и претсметка и спецификација 
на опремата со цени) и конструкцијата на финанси-
рањето. 

За поднесување на пријавите од претходниот 
став се определуваат следниве срокови: 

— прв срок до 1 март 1968 година, 
— втор срок до 1 октомври 1968 година, 
— трет срок до 1 март 1969 година. 

IX 

По истекот на сроковите од претходната точка, 
Банката ќе ги разгледа поднесените пријави и ќе 
врши 4 селекција. Подносителите на селектираните 
пријави ќе бидат повикани во Банката за договор 
околу утврдувањето на сроковите за поднесување 
на потребната економско-техничка документација. 

По поднесувањето на економско-техничката до-
кументација од претходниот став, Банката ќе доне-
се конечна одлука за барањата за кредит. 

X 

Со донесувањето на оваа одлука престанува да 
важи Одлуката за утврдување висината на сред-
ствата и одредување на поблиските услови за одоб-
рување кредити за модернизација и реконструкција 
во индустријата и рударството, донесена на 16-Ш-66 
година, како и актите донесени врз основа на неа. 

XI 

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

Генерален директор 
на Стопанската банка, 

Тр. Ивановски, с.р. 

125. 
Врз основа на член бб од Законот за банките 

и другите кредитни работи и член 92 од Сатутот на 
Стопанската банка — Скопје, а по предлог на Кре-
дитниот одбор на Банката, Извршниот одбор на 
Банката, на седницата од 18-Ш-1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАМЕНИ ЗА ДА-
ВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ВЛОЖУВАЊЕ ВО ОСНОВ-

НИ И ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА ВО 
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

I 

Во рамките на расположивите средства утврде-
ни со годишните кредитни биланси наменети за 
вложувања во основни и трајни обртни средства 
Банката ќе дава кредити за следниве намени: 

— изградба на детална каналска мрежа и други 
вложувања во подрачјето на мелиоративните сис-
теми, чија изградба се финансира со учество на 
Федерацијата, со кои се обезбедува оптимално ис-
користување на системите и организација на земјо-
делско производство во услови на наводнување; 

— изведување на други мелиоративни работи и 
инвестиции во други подрачја и региони со кои се 
обезбедува активирање на веќе извршените вложу-
вања и на постојните поволни природни потенци-
јали и услови за остварување модерно и коњуктур-
но земјоделско производство; 
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— модернизација и оптимализација на земјо-
делско производство и создавање услови за него-
вото конкурентско вклопување во условите на до-
машниот и странскиот пазар. 

П 

1. Кредитите за намените од претходната точка 
Банката ќе ги дава до износи од 40% од претсмет-
ковната вредност на инвестицијата. 

По исклучок Банката може да дава кредити и 
во висина до полниот износ на претсметковната 
вредност, ако инвеститорот воспостави подолготрај-
но деловно поврзување со Банката и прифати декГа 
на посебна сметка ка ј Банката ќе уплатува 50% 
од издвоените средства за фондови по годишните 
завршни сметки во периодот од 5 наредни годиш! 
по одобрувањето на кредитот и 50% од вкупната 
годишна амортизација — за периодот до отплатува-
њето на кредитот. 

Уплатените средства од претходниот став Бан-
ката првенствено ќе ги употреби за измирување на 
достасаните обврски по ануитетите за користените 
кредити ка ј Банката, а евентуалниот остаток ќе се 
смета како орочен депозит за кој Банката ќе склу-
чува посебен договор со инвеститорот и тоа под 
следниве услови: 

— срок за враќање на депозитот не поголем од 
5 години, 

— интересна стопа за 0,5% пониска од интерес-
ната стопа по која е одобрен предметниот кредит. 

Ш 

Кредитите од точка I на оваа одлука Банката 
во согласност со изворите на средствата ќе ги дава 
под следниве услови: 

а) кредити од средствата на Фондот на Федера-
цијата за кредитирање на стопанскиот развиток на 
недоволно развиените републики и краишта: 

— за мелиоративни работи со срок на от-
плата до 23 години и интересна стопа 3,5%, 

— за модернизација, рационализација, рекон-
струкција и оптимализација на производ-
ство со срок на отплата до 15 години и 
интересна стопа 3,5%, 

— за други намени со срок на отплата до 
15 години и интересна стопа 5%; 

б) кредити од средствата на Банката за долго-
рочни вложувања со срок на отплата до 10 години 
и интересна стопа 5,5%; 

ц) кредити од средствата прибавени врз основа 
на посебни аранжмани, Банката ќе дава за намени 
и под услови што се предвидени со предметните 
аранжмани. 

IV 

За увоз на опрема врз основа на странски ко-
мерцијални кредити, Банката ќе издава гаранции, 
ќе одобрува девизни кредити за аванси и меѓупла-
ќања и ќе врши прометна продажба на странски 
средства за плаќање, доколку инвеститорот прими 
обврски дека: 

— својата девизна сметка ќе ја води во Бан-
ката, 

— ќе и понуди на Банката за продажба на ј -
малку 50% од остатокот на девизите по измирува-
ње на обврските по одобрените кредити и другите 
обврски без оглед на изворите на овие средства, 

— ќе и понуди на Банката за продажба на ј -
малку 30% °Д девизите остварени во текот на го-
дината, во случај кога инвеститорот нема други 
девизни обврски. 

Обврските од претходниот став ќе траат до от-
платата на девизниот кредит. 

До колку девизните средства за намените од 
став 1 се даваат по пат на промптна продажба на 
странски средства обврските ќе траат најмногу 6 
години. 

V 

1. Кредитите по оваа одлука Банката ќе ги да-
ва по пат на непосредна спогодба, а врз основа на 
поднесени кредитни барања, кон кои се приложува 
инвестициона програма и потребната техничка до-
кументација. 

2. Кредитните барања и инвестиционо-техничка-
та документација се доставуваат на Банката во два 
примерка. 

3. По комплетираните кредитни барања Банка-
та ќе донесе решенија најдоцна во срок од два ме-
сеци од денот на приемот на барањата. 

VI 

При одобрувањето на кредитите Банката ќе се 
раководи од следниве критериуми и мерила: 

1. Кредитите ќе се одобруваат на работни орга-
низации способни да организираат и остварат рен-
табилно земјоделско производство, кои се носители 
на интеграциони потфати и имаат развојна програ-
ма, остварени позитивни резултати во работењето, 
решено прашањето на техничко-економскиот кадар, 
плански и организирано поставена реализација на 
своето производство и обезбедени други услови за 
успешно изведување и ефектуирање на инвестици-
јата. 

2. Со инвестиционите зафати за кои се бара 
кредит треба во најголема мера да се обезбедува: 

— полно активирање и оптимално искористу-
вање на веќе извршените вложувања и постој-
ните поволни природни услови за високодоходно и 
коњуктурно земјоделско производство, 

— целосно решавање на остварувањето и реа-
лизацијата на планираното производство, 

— економичност на вложувањата, 
— рентабилно и коњуктурно производство спо-

собно за полно економско вклопување во усло-
вите на домашниот и странскиот пазар — гле-
дано преку конкурентните услови на пазарот, 

— примена на најсовремени методи и достиг-
нувања во организацијата, технологијата и еко-
номиката на планираното производство и неговата 
реализација, 

— создавање на услови за интеграционо или 
кооперативно решавање на производството !и него-
вата реализација во рамките на одредени региони 
или производни гранки. 

3. При еднакви други услови, предимство за 
добивање на кредит ќе имаат работни организа-
ции: 

— чии инвестициони зафати се вклопуваат во 
постојните аранжмани на Банката со други банки 
и кредитори или даваат можност за такви аран-
жмани и привлекувања вонрепублички средства и 
странски капитал, 

— кои обезбедуваат услови за покус период 
за изградба на објектот и активирање на креди-
тот, побрзи економски ефекти и отплати на кре-
дитот, 

— кои обезбедуваат конвертибилни девизни 
средства за набавка на увозната опрема и пого-
леми износи на вакви средства што можат да ги 
понудат на Банката за откуп, 

— чии (инвестициони зафати се тесно поврза-
ни или претставуваат предуслов за унапредување 
на други производни гранки или групации. 

VII 

1. Во рамките и под условите на оваа одлука 
Банката ќе одобрува кредити на стопанските ор-
ганизации и за кредитирање инвестиции во ко-
операција со индивидуални производители, и тоа: 

— за набавка на најмалку 50 грла уматичен 
приплоден добиток — кравји, 
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— подигање на најмалку 50 ха класични ло-
зови и овошни насади во еден блок или во повеќе 
блокови не помали од 10 ха, 

— подигање на најмалку 100 ха интензивни 
лозови и овошни насади во еден блок или во бло-
кови од по 50 ха. 

У Ш 
Со донесувањето на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката за поблиските услови за одобру-
вање кредити за инвестициони вложувања во зем-
јоделството и шумарството, објавена во „Службен 
весник на СРМ", бр. 31/66. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на нејзиното објавување во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

Претседател 
на Извршниот одбор на Стопанската банка, 

Спасе Черепналковски, е. р. 

Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. IX. 1967 година, страна 142, реден број 3 е запи-
шано следното: Досегашниот потписник на Продав-
ницата за намештај „Треска" од Кочани, Чорак 
Мирко, е разрешен од должност. За во иднина про-
давницата ќе ја потпишуваат: Илија Божиновски, 
Панче Смилевски и досегашниот потписник Киро 
Марковски. 

Промената на потписникот е запишана во ре-
гистарот врз основа одлуката бр. 9231 од 8. VI. 1967 
година на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 230/67. (25) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8. XI. 1967 година под рег. бр. 1/58, книга II е за-
пишано следното: Продавницата во Прилеп на 
Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" — 
Скопје, се преместува од ул. „Илинденска" бр. 46, 
на кеј „1-би мај" бр. 12 во Прилеп. 

Оваа промена е извршена врз основа уверени-
ето бр. 07-65/389 од 16. X. 1967 год. од Одделението 
за надзор и контрола на Собранието на општината 
Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 346/67. (86) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. ХИ. 1967 година, страна 149, реден број 2 е за -
пишано следното: Досегашниот раководител на Про-
давницата за намештај „Треска" од Штип, Петар 
Варадинов, е сменет од должност. За раководител 
на продавницата е назначен Љупчо Варадинов. 

Промената на раководителот на продавницата 
е запишана во регистарот врз основа решението бр. 
190 од 18. X. 1967 година на Продавницата за на-
мештај „Треска" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 422/67. (157) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 199, страна 531 е запишано следното: Седиш-
тето на Претставништвото во Скопје на улица „Го-
це Делчев" бр. 12 на „Југопластика" — Сплит, се 
преместува од улица „Гоце Делчев" бр. 12 на улица 
„27 март" бр. 10. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 653 од 27. УП. 1967 година. (1239) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 958, страна 611, книга ГУ е запишано след-
ното: Дејноста на Комуналното претпријатие за па-
зари „Скопски пазар" — Скопје, согласно одлуката 
бр. 01—159/66 од 2. Ш. 1967 година на работничкиот 
совет и елаборатот за економска оправданост се 
проширува и со вршење занаетчиски услуги на 
трети лица преку занаетчиските работилници: бра-
варска, столарска, стаклорезачка, молерска, елек-
троинсталатерска, кои се во состав на посебна ра-
ботна единица во рамките на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 717 од 26. УП. 1967 година. (1241) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 415, книга У е запишана под 
фирма: Трговското претпријатие за трговија со ко-
лонијално-прехранбени, индустриски, мешовити и 
други стоки „Центроколонијал" — Скопје — Про-
давница за самопослужување број 97 во Скопје, на-
селба Аеродром. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на сите видови колонијално-
прехранбени и индустриски стоки, како и стоки по-
требни за домаќинство и тоа на мало. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Центроколонијал" — 
Скопје со одлука. 

Раководител на продавницата е Маљановски 
Стефан Симон. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 651 од 26. УП. 1967 година. (1244) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 415, книга У е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие за трговија со ко-
лонијално-ггоехранбени, индустриски, мешани и дру-
ги стоки „Центроколонијал" — Скопје — Продав-
ница за месо број 98 во Скопје, пазарче „Аеро-
дром". Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на мало на месо. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Центроколонијал" — 
Скопје, со одлука. 

Раководител на продавницата е Ќосев Томе 
Миле. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 652 од 27. УП. 1967 година. (1245) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 403, книга У е запишана под 
фирма: Трговска работна организација на мало и 
големо „Овче Поле" — Скопје — Самопослужна про-
давница број 36, ул. „256" бр. 24. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на месо и су-
вомесни производи и други артикли што се во сос-
тав со регистрацијата на работната организација. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговската работна организација на мало и го-
лемо „Овче Поле" — Скопје со одлука од одржаната 
седница на 13. Ш. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Божинов Л>убе. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 716 од 26. УП. 1967 година. (1247) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1095, страна 483, книга V е з апитано под 
фирма: Шумско-индустриско претпријатие „Јелак" 
— Тутин — Стовариште во Скопје, ул. „519" бр. 47. 
Предмет на работењето е а стовариштето е промет 
на големо и мало со следните производи: градежен 
материјал, градежна столарија, намештај, електро 
и ТТ столбови и огреваш материјали кои ги произ-
ведува работната организација; купопродажба на 
големо и мало на производи од други работни орга-
низации што ќе врши стовариштето поради допол-
нување на асортиманот наведен под став 1. 

Стовариштето е основано од работничкиот совет 
на „Јелак" — шумско индустриско претпријатие — 
Тутин, со одлука број 713 од 10. V. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Вејселовиќ Н. 
Назим. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 754 од 5. УШ. 1967 година. (1246) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 93, страна 810, книга I е запишано следно-
то: Дејноста на Земјоделската задруга „Единство" 
— Титов Велес, согласно одлуката бр. 91 од 23. I. 
1967 година на задружниот совет и елаборатот за 
економска оправданост се проширува и со: продаж-
ба на сите земјоделски производи, прехранбени ар-
тикли, млеко и млечни производи и пиво во ши-
шиња. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 694 од 25. УП. 1967 година. (1'251) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 228, страна 619 е запишано следното: Град-
ската дрводелска машинска работилница „Богдан 
Каракостов" — Титов Весел, со решение бр. 4960/1 
од 26. VI. 1967 година на Собранието на општината 
Титов Велес се става под присилна управа. За при-
силен управник е поставен Коле Стеванов, кој прет-
пријатието под присилна управа ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со стариот регистриран потписник Перуш 
Илиев Гајдов, ш е ф на сметководството, сметано од 
3. УП. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 690 од 25. УП. 1967 година. (1252) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 233, страна 577, книга П е запишано след-
ното: Дејноста на Фабриката за метален намештај 
„Браќа Кошулчеви" — Титов Велес согласно одлу-
ката бр. 07—4085 од 3. УП. 1967 година на работ-
ничкиот совет се проширува и со производство на 
приколици за патнички автомобили (Кампинг) од 
граната 117. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 699 од 25. УП. 1967 година. (1253) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 232 утрана 999, книга П е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски стоки 
и колонијал на големо и мало „Вардар" — Титов 
Велес — Продавница за колонијално-прехранбени 
стоки број 21 во Титов Велес, населба „Даб". Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
сите видови колонииално-прехранбени стоки; жи-

вотни намирници; индустриски стоки за домаќин-
ство; парфимериски и базарски стоки; млеко и 
млечни производи; стакло, порцелан, емајлирани 
садови, пегли, реша; сите видови сувомесни произ-
води; јужно овошје; сите видови алкохолни и без-
алкохолни пијалоци и сите видови цигари и кибрит. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Вардар" — трговско претпријатие со индустрис-
ки стоки и колонијал на големо и мало — Титов 
Велес, со одлука бр. 4127 од 7. УП. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Панов Иванов 
Томе. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 715 од 26. УП. 1967 година. (1254) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 290, страна 1259, книга I е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. број 290, страна 1135, книга I Про-
давницата број 16 во Тетово, на ул. „Беличица" бр. 
24 на Трговското претпријатие за промет на големо 
и мало со текстил и кожна галантерија „Јелак" — 
Тетово, согласно одлуката на работничкиот совет 
бр. 02—2070 од 10. УП. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 730 од 24. УП. 1967 година. (1256) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претприј ати јата и дуќаните, 
рег. бр. 275, страна 1005, книга I е запишано след-
ното: Фирмата на Механичкото услужно претприја-
тие „Агроремонт" — Тетово, согласно одлуката број 
01—3230 од одржаната седница на 22. VI. 1967 го-
дина на работничкиот совет се менува и гласи: 
Претпријатие за промет, сервис и ремонт на големо 
и мало „Агроремонт" — Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 719 од 26. УП. 1967 година. (1257) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 275, страна 1005, книга I е запишано след-
ното: Дејноста на Механичкото услужно претпри-
јатие „Агроремонт" — Тетово, согласно одлуката 
бр. 01—3231 од 21. VI. 1967 година на работничкиот 
совет и елаборатот за економска оправданост се 
проширува и со промет на големо и мало на нафта и 
нафтени деривати и градежен и огревен материјал. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр .720 од 26. УП. 1967 година. (1258) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 232, страна 1438, книга П е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Трговското 
претпријатие за промет со мешани индустриски сто-
ки на мало и селскостопански производи на мало 
и големо „Бистрица" село Теарце, Тетовско, и тоа 
Ристовски Мисов Ристо, директор, му престанува 
правото за потпишување, бидејќи е разрешен од 
должност. 

За директор на споменатото претпријатие е име-
нуван Атанасовски Никушев Веселин, кој претпри-
јатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
во границите на овластувањето со новоназначениот 
потписник Ацевски Петрев Андре, материјален кни-
го водител и старите регистрирани потписници и тоа: 
Илиевски Мирко и Ристовски Душанов Коста, сме-
тано од 3. УП. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 686 од 25. УП. 1967 година. (1261) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во јзегистарот на претприј атиј ата и дуќаните, 
рег. бр. 232, страна 1438, книга П е запишано след-
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ното: Дејноста на Трговското претпријатие за про-
мет со мешано-индустриски стоки на мало и сел-
скостопански производи на мало и големо „Бистри-
ца" село Теарце, Тетовско, согласно одлуката бр. 1187 
од 26. VI. 1967 година на работничкиот совет и ела-
боратот за економска оправданост се проширува и 
со: галантериска и базарска стока и играчки; ја-
жарска стока; конопни и јутени производи; чевли 
и кожа; седларска и ременска стока и прибор; про-
изводи од гума, каучук и пластични материјали, 
земјоделски машини и алат; вештачки ѓубрива и 
средства за заштита на растенијата; фотографски 
и оптички апарати; инструменти и прибор; меди-
цински, здравствени и научни апарати и инстру-
менти и прибор; пчеларски материјал и прибор; бои, 
лакови, хемикалии и прибор; парфимериска и коз-
метичка стока; стакло, порцелан и керамичка сто-
ка; канцелариски материјал: хартија, прибор за пи-
шување и школски прибор; книги и музикални; се-
менска стока; цвеќе; сурова кожа, волна и крзно; 
животински отпадоци и влакна; индустриски расте-
нија, лековити растенија, стари предмети, откуп на 
сите видови селскостопански производи, вршење ус-
луги со сите земјоделски машини и алати во зем-
јоделието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 687 од 25. УП. 1967 година. (1262) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. VI. 1967 година рег. бр. 1/65, книга I е запишана 
под фирма: Продавница за колонијални стоки „Ар-
наут маало" — Битола на Трговското претпријатие 
„Разнопромет" од Битола. Предмет на работењето 
на продавницата е промет со прехранбени продукти 
и предмети од општа употреба во домаќинството. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Разнопромет" — Битола, со одлука бр. 
83 од 15. П. 1967 година на работничкиот совет и 
решението бр. 04—3839/1 од 9. VI. 1967 година од 
Санитарната инспекција при Собранието на општи-
ната Битола. 

Раководител на продавницата е Димитар Алти-
пармаковски. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 137/67. (1267) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14. VI. 1967 година, рег. бр. 1/65, книга I е запиша-
на под фирма: Продавница за текстил и конфекција 
„Драгор" —• Битола, ул. „Скопска" бр. 26 на Тргов-
ското претпријатие „Разнопромет" — Битола. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
текстилна стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Разнопромет" — од Битола, со одлука 
бр. 12?3 од 23. XI. 1966 година на работничкиот со-
вет и решението бр. ОЗ—3841/1 од 12. V. 1967 година 
на Одделението за стопанство — Битола. 

Раководител на продавницата е Кузманова Ни-
колина. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 151/67. (1268) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20. VI. 1967 година, рег. бр. 29/66, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 12 во Битола, 
на Самостојниот погон Пелагонија" — Битола на 
Индустриско-прехранбениот комбинат „Конзерваек-
спорт" — Скопје. Предмет на работењето на про-
давницата е промет на овошје и Зеленчук и други 
прехранбени продукти. 

Во летниот период од 1. V. до 15. IX. не може 
да се врши промет на маргарин, путер, маст, ква-
сец и др. 

Продавницата е основана од „Конзерваекспорт" 
— Скопје — Погон „Пелагонија" — Битола, со од-
лука бр. 881 од 22. XI. 1967 година на работничкиот 
совет и решението бр. ОЗ—1360/1 од 24. П. 1967 го-
дина од Пазарната инспекција при Собранието на 
општината Битола. 

Раководител на продавницата е Сотир Петров-
ски. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што 
го потпишува и погонот „Пелагонија" — Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 53/67. (1270) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8. VI. 1967 година, рег. бр. 10/62, книга П е запи-
шана под фирма: Продавница „Весна" во Битола 
на Трговското претпријатие „Задругар" од Битола. 
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на мало на текстил, куси и плетени стоки и кон-
фекција ; гал артериски, баварски стоки и играчки; 
каделни и јутени производи; парфимериски и коз-
метички стоки; производи од домашна дејност и 
уметнички занаети; дрогерски стоки; железарски и 
метални стоки; велосипеди, машини за шиење и 
прибор; технички стоки за снабдување на произво-
дните претпријатија; фотографски и оптички апа-
рати инструменти и друго; музички инструменти; 
радиоапарати, инструменти и прибор; ловечки при-
бор и муниција; рибарски материјал и прибор; елек-
тротехнички материјали;; часовници и изработки од 
драгоцени материјали; бои и лакови, хемикалии и 
прибор; санитарен и инсталационен материјал; стак-
ло, порцелан и керамички стоки; противпожарни 
справи; материјал и прибор; намештај и производи 
од каучук и пластични маси. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Задругар" од Битола со одлука бр. 2191 
од 25. X. 1966 година на работничкиот совет и ре-
шението бр. ОЗ—4553/1—22/115 од 25. V. 1967 година 
од Пазарната инспекција — Битола. 

Раководител на продавницата е Никола Спи-
ровски. 

Потпишувањето ќ е го врши истото лице што 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 157/67. (1272) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. VI. 1967 година, рег. бр. 4/57, книга П е запи-
шана под фирма: Продавница за намештај во Б и -
тола, ул. „Никола Тесла" бр. 42 на Дрвно-индус-
троизскиот комбинат „Црни Бор" од Прилеп. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на го-
тов намештај кој го произведува основачот. 

Продавницата е основана од Дрвно-индустрис-
киот комбинат „Црни Бор" — од Прилеп, со одлука 
бр. 4631 од 18. V. 1967 година од работничкиот совет 
и решението бр. ОЗ—4432/1 од 27. VI. 1967 година од 
Пазарната инспекција при Собранието на општи-
ната — Битола. 

Потпишувањето ќе го врши Кожевски Гоче, ра-
ководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 129/67. (1273) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5. УТ. 1967 година, рег. бр. 89/55, книга II е запи-
шана под фирма: Продавница број 2 во Прилеп 
на Инвалидското занаетчиско претпријатие „Инзап" 
од Прилеп. Предмет на работењето на продавни-
цата е: промет со слатки, млеко, млечни производи, 
леб, пиво, бонбони и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Инвалидското за-
наетчиско претпријатие „Инзап" од Прилеп со од-
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лука бр. 01-204/3 од 26. V. 1967 година од работнич-
киот совет и уверението бр. 07-66/137 од 28. IV. 
1967 година од Одделението за надзор и контрола 
— Прилеп. 

Раководител на продавницата е Томески Кирил. 
Потпишувањето ќе го врши истото лице што 

го потпишува и претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 

бр. 155/67. (1276) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. VI. 1967 година, рег. бр. 74/55, книга Ш е запи-
шано под фирма: Продавница во село Делгожди 
на Трговското претпријатие „Струшка тргови!а" од 
Струга. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на сите видови прехранбено-колонитални, 
индустриски и други стоки и производи од регистри-
раната дејност на матичното претпријатие. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Струшка трговија" — Струга со одлука 
бр. 918 од 9. V. 1967 година од работничкиот совет 
и решението бр. 09-3505 од 20. V. 1967 година 
од Одделението за инспекциски работи при Собра-
нието на општината Струга. 

Раководител на продавницата е Незири Авди. 
Потпишувањето ќе го врши истото лице што го 

потпишува и претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 

бр. 153/67. (1283) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5. VI. 1967 година, рег. бр. 4/58, книга П е запи-
шано следното: Услужното занаетчиско претпри-
јатие „Трудбеник" од Прилеп се става под при-
силна управа, а за присилен управник е назначен 
Мавровски Петар. 

Се овластуваат лицата Мавровски Петар, при-
силен управник, и Консулоски Блаже, да го потпи-
шуваат претпријатието. 

Услужното занаетчиско претпријатие „Трудбе-
ник" од Прилеп, е ставено под присилна управа 
со решение бр. 04-1904/1 од 27. IV. 1967 година со 
решението на Општинското собрание Прилеп и со 
истото решение е одреден присилниот управник. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 154/67. (1286) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19. VI. 1967 година, рег. бр. 2/59, книга II е запишано 
следното: Земјоделската задруга „Богоја Крстески" 
е. Ерековци се става под присилна управа, а за 
присилен управител е назначен Јордановски Бог-

дан, претседател на присилниот одбор, кој е овлас-
тен да ја потпишува задругата. 

Земјоделската задруга „Богоја Крстески", е. Ере-
ковци е ставена под присилна управа со решение 
бр. 01-2655/1 од 29. V. 1967 година од Општинското 
собрание во Прилеп и со истото решение е одреден 
присилниот одбор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
168/67. (1287) 

Окружниот стопански суд во Битола 'објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29. VI. 1967 година, рег. бр. 11/55, книга IV е за-
пишана под фирма: Продавница за мешани стоки 
во село Подмочани на Трговското претпри-
јатие „Пречанско Езеро" — Ресен. Предмет на 
работењето на продавницата е промет со мешани 
стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Пречанско Езеро" од Ресен, со одлука 
бр. 388 од 24. VI. 1967 година од работничкиот совет 
и решението бр. 04-5185/1 од 17. VI. 1967 година, од 
одделението за стопанство при Собранието на оп-
штината Ресен. 

Раководител на продавницата е Пандовски 
Христо. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 183/67. (1281) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14. VI. 1967 година, рег. бр. 117/55, книга Ш е запи-
шано следното: Досегашниот раководител на Про-
давницата за стакларија и парфимерија во Охрид 
на Трговското претпријатие „Охридски магазин" од 
Охрид, Томе Шибаковски се менува. За раководи-
тел се именува Никола Павловски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 161/67. (1290) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14. VI. 1967 година, рег. бр. 117/55, книга Ш е запи-
шано следното: Досегашниот раководител на Сто-
ковната куќа во Охрид на Трговското претпријатие 
„Охридски магазин" од Охрид, Ефтим Завојче, се 
менува. За раководител е именуван Томе Шиба-
ковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 160/67. (1291) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 1083, книга II е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Солун" — Гевгелија — Продавница за брашно, 
со седиште во Гевгелија, ул. „Маршал Тито" бр. 38. 
Предмет на работењето на продавницата е промет 
со брашно и зрнени производи. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие на големо и мало „Со-
лун" — Гевгелија. 

Раководител на продавницата е Горѓи Кара-
ѓонов. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 667 од 5. VIII. 1967 година. (1377) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 1083, книга И е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Солун" — Гевгелија — Продавница за леб во Гев-
гелија, ул. „Маршал Тито" бр. 14. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на леб и 
бели печива. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Солун" — Гевгелија. 

Раководител на продавницата е Крушков Ристо. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
668 од 5. VIII. 1967 година. (1378) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 1083, книга II е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Солун" — Гевгелија — Парна пекара во Гевгелија. 
Гевгелија, ул. „7 ноември" број 5. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: промет со бурек, бели 
печива и млечни производи. 
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Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие на мало и големо „Со-
лун" — Гевгелија. 

Раководител на продавницата е Танев Петар. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува, матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 669 од 5. УШ. 1967 година. (1379) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијдта и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 385, книга II, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Солун" — Гевгелија — Парна пекара во Гевгелија. 
Предмет на работењето на пекарата е: производ-
ство на леб и бели печива, бурек и промет на про-
изводите преку продавниците. 

Пекарата е основана од работничкиот совет на 
Трговското претпријатие на големо и мало Солун'1 

— Гевгелија. 
Раководител на пекарата е Дучков Јован. 
Парната пекара ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 670 од 5. VIII. 1967 година. (1380) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 385, книга II, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Солун" — Гевгелија — Кланица во Гевгелија. 
Предмет на работењето на кланицата е производ-
ство на месо, колење на жива стока и подготовка за 
промет. 

Раководител на кланицата е Дучков Јован. 
Кланицата ќе ја потпишува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Кланицата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие на големо и мало „Со-
лун" — Гевгелија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 671 од 24. УШ. 1967 година. (1381) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 385, книга II е запишано след-
ното: Дејноста на Трговското претпријатие на го-
лемо и мало „Солун" — Гевгелија, согласно одлука-
та на работничкиот совет и елаборатот за економска 
оправданост се проширува и со: производство на 
леб, бели печива и бурек, месо и месни производи, 
млеко и млечни производи, како и промет со ис-
тите артикли преку своите продавници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 845 од 24. III. 1967 година. (1382) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 145, книга VI, е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје — Продавница 
број 7 во Скопје, населба Бутел И. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на мало на 
зрнени производи, ориз, грав, тестенини и сточна 
храна. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на работната организација „Жито Македонија" — 
прехранбен комбинат — Скопје, со решение бр. 06-
4782 од 23. V. 1966 година на Собранието на општи-
ната Кале — Скопје. 

Раководител на продавницата е Марковски 
Веле. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 348 од 13. VII. 1966 година. (1387) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 992, страна 985, книга IV е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Трговското 
претпријатие на големо и мало „Македонија про-
мет" — Скопје и тоа: Атанасовски Стојче, дирек-
тор на сметкошдно-финансискиот сектор, и Сми-
левски Трајан, комерцијален директор, им преста-
нува правото за потпишување, бидејќи се разре-
шени од должност. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат во границите на овластувањето ста-
рите регистрирани потписници и тоа: Драган Ми-
цевски, директор, и Гиевски Ванчо, комерцијален 
директор, сметано од 2. VI. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 547 од 22. УШ. 1967 година. (1398) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 77, страна 419, книга V е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Трговското 
број 5 во Скопје на улица „Иво Рибар Лола" бр. 
13 на Дрвната индустрија „Треска" — Скопје. Пет-
ровски Љубе, е разрешен од должност. За раково-
дител на продавницата е назначен Стојменов Таки, 
кој нема да биде потписник, сметано од 7. VI. 1967 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 562 од 22. VI. 1967 година. (1399) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во реистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бп. 77, страна 419, книга V е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Дрвната инду-
стрија „Треска" — Скопје и тоа на: Наум Боцевски, 
шеф на сметководството на претпријатието, и Куз -
мановски Дамјан, ш е ф на сметководството на про-
давниците, им престанува правото за потпишување, 
бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на Дрвната индустрија 
„Треска" — Скопје се назначени Блажевски Сто-
јан, шеф на сметководството на претпријатието, и 
Панче Смилевски, ш е ф на книговодството на про-
тоа: Киро Марковски, директор, и Илија Божинов-
ски, директор на стопанско-сметководниот сектор, 
сметано од 14. VI. 1967 година. 

Потпишувањето пред банката ќе биде кога се 
работи за претпријатието од лицата: Киро Мар-
ковски, директор, и Илија Божиновски, директор 
на стопанско-сметководен сектор, напоредно со Бо-
жиновски Стојан, шеф на сметководството, а кога 
се работи за потпишувањето на продавниците на 
територијата на СФРЈ ќе потпишуваат: Киро Мар-
ковски, директор, и Илија Божиновски, директор 
на стопанско-сметководен сектор, напоредно со Пан-
че Смилевски, ш е ф на сметководството на про-
давниците. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
576 од 23. VI. 1967 година (1400) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 77, страна 421, книга V е запишано след-
ното: Дејноста на Дрвната индустрија „Треска" — 
Скопје, согласно одлуката на работничкиот совет 
и елаборатот за економска оправданост се проши-
рува и со продажба на шивачки машини и детски 
колички. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 681 од 23. УШ. 1967 година. (1401) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 77, страна 421, книга V е запишано след-
ното: Дејноста на Дрвната индустрија „Треска" — 
Скопје, согласно одлуката бр. 11461 од 13. VII. 1967 
година на работничкиот совет на елаборатот за 
економска оправданост се проширува и со: про-



5 април 1968 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СТРМ Бр. 12 — Стр. 187 

дажба на големо на сите репродукциони материјали 
потребни за производството на дрвноиндустриските 
производи, посебно разни хемикалии, железарија, 
обловина, граѓа, продажба на големо на производи 
на претпријатието; производи на кооперанти и на 
други сродни претпријатија како дополнување на 
асортиманот; продажба на фурнир, шпер плоча, 
метални делови за намештај, електрични апарати 
за домаќинство, ќилими, теписи, платно за декор на 
станот, музички апарати, постелина, шивачки ма-
шини, детски колички и слично. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 733 од 23. VIII. 1967 година. (1402) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 215, страна 455, книга V е запишано след-
ното: Претпријатието за извоз — увоз на тутун 
„Македонија" — Скопје, Организација во состав 
на Здруженото претпријатие „Југотутун" — Скопје 
се издвојува од Здруженото претпријатие „Југо-
тутун" — Скопје во самостојно претпријатие, со до-
сегашните дејности. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
833 од 31. VIII. 1967 година. (1410) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. број 259, страна 975, книга IV е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 259, страна 429, книга Ш Б и ф е -
то во село Маџари — Синѓелиќ до Самопослугата 
на Угостителската работна организација „Меркез" 
— Скопје, согласно одлуката бр. 25 од 15. VIII. 1967 
година на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 843 од 31. УШ. 1967 година. (1411) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 154, страна 1491, книга I е запишана под 
фирма: Кондураџиска производителна задруга 
„Мишка" — Тетово — Продавница број 6 во Тетово, 
ул. „Страшо Пинџур" бр. 65. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на сите видови гу-
мени, кожни, галантериска пластични, полиетилен-
с к а јажарски, јутени, каделни, кожарски, крз-
нарски, кожарски, јажарски и други слични видови 
материјали. 

Продавницата е основана од Кондураџиската 
задруга „Мишка" — Тетово. 

Раководител на продавницата е Ефтовски Доб-
рев Андро. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 774 од 17. УШ. 1967 година. (1416) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 347, страна 79, книга П е запишана под 
фирма: Индустрија за конфекција „7 јули" — Кур-
шумлија — Продавница во Тетово, ул. „Индустриска 
број 2. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на конфекција — машка, женска, детска, 
како и стока која е потребна за дополнување на 
асортиманот (кошули, вратоврска џемпери, пулове-
ри и друга куса стока). 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Индустријата за конфекција „7 јули" — Кур-
шумлија, со одлука на работничкиот совет од 9. V. 
1967 година. 

Раководител на продавницата е Бојчевски Стан-
ко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 581 од 21. VI. 1967 година. (1417) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 787, страна 354, книга IV е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на Угостителското 
претпријатие „Метропол" — Скопје, Спасе Мојсов-
ски, е назначен за директор со решение бр. 3163 од 
31. Ш. 1964 година на Собранието на општината 
Ид адија — Скопје. Тој ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува претпријатието со новоназначените 
потписници и тоа: Арсовски Андон, технички ди-
ректор, Јанковски Стојан, ш е ф на сметководството, 
и Јакимовски Раде, раководител на сметководно-
стопанскиот сектор, сметано од 3. УП. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 688 од 24. УП. 1967 година. (1238) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1096, страна 487, книга V е запишана под 
фирма: Лозаро-винарски комбинат „Лозар" — Би-
тола — Продавница број 7 во Скопје, ул. „464" бр. 
12. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, овош-
је и грозје на мало. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Лозаро-винарскиот комбинат „Лозар" — Битола 
со одлука од одржаната седница на 10. П. 1967 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Павлова Перса. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува комбинатот во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 644 од 26. УП. 1967 година. (1250) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 31, страна 81, книга I е запишано следното: 
Дејноста на Трговското претпријатие на големо 
„Ангооснабдител" — Куманово, согласно одлуката 
бр. 6/25 од 29. V. 1967 година на работничкиот совет 
и елаборатот за економска оправданост, се проши-
рува и со: промет на животни намирници за куќни 
потреби; со железарата и метална стока: бои, лако-
ви, хемикалии и прибор; промет со нафта и наф-
тени деривати, мазива, уља и масти. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 678 од 24. УП. 1967 година. (1303) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 31, страна 81, книга I е запишано следното: 
На досегашните потписници на Трговското претпри-
јатие на големо „Ангроонабдител" — Куманово и 
тоа: Глигор Крстев, ш е ф на сметководната служба, 
и Денковски Богатинов Александар, ш е ф на ко-
мерцијалната служба, им престанува правото за 
потпишување, бидејќи се разрешени од должност. 

За ш е ф на комерцијалната служба на Тргов-
ското претстои! атие на големо ..Ангросттабдител" — 
Куманово е назначен Ра дуловиќ Ми дивоте, кој поет-
пршатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжу-
ва во границите на овластувањето со старите регис-
трирани потписници и тоа: Борко Максимовски, ди-
ректор и Петковска Бранка, сметано од 12. УП. 1967 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Лп 
бр. 724 од 24. УП. 1967 година. (1304) 

Окружниот стопански суд во Скопје обавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 1103, страна 527, книга V е запишана под 
фирма: Лозаро-винарски комбинат „Лозар" — Ви-
то тта — Проттав^тта број 4 во С к о т е , ул. ,.Ѓуро Ѓа-
ковиќ" бр. 76. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на алкохолни и безалкохолни пија-
лоци на мало во запечатени шишиња. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Лозаро-винарскиот комбинат „Лозар" — Би-
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тола, со одлука од одржаната седница на 12. П. 1965 
година. 

Раководител на продавницата е Ленче Капе-
танова. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 646 од 26. УП. 1967 година. (1313) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 1102, страна 523, книга V е запишана под 
фирма: Лозаро-винареки комбинат „Лозар" — Бито-
ла — Продавница број 5 во Скопје, пазарче „Бу-
њаковец". Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци 
на мало во запечатени шишиња. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Лозаро-винарскиот комбинат „Лозар" — Би-
тола, со одлука од одржаната седница на 10. V. 1967 
година. 

Раководител на продавницата е Никола Бош-
ковски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 643 од 26. УП. 1967 година. (1314) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот н апретпријатиј ата и дуќаните 
рег. бр. 1101, страна 519, книга V е запишана под 
фирма: Лозаро-винарски комбинат „Лозар" — Би-
тола — Продавница број 6 во Скопје, ул. „108" 
бр. 20. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
овошје и грозје на мало. 

Продавницата е основана од работничкиот' со-
вет на Лозаро-винарскиот комбинат „Лозар" — Би-
тола, со одлука од одржаната седница на 10. П. 1966 
година. 

Раководител на продавницата е Јанев ѓорѓи. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 645 од 26. УП. 1967 година. (1315) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 20, страна 167, книга I е запишано следно-
то: Досегашниот директор на Угостителското прет-
пријатие „Црвена ѕвезда" — Кичево, Бране Кова-
новски е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За директор на споменатото претпријатие е на-
значен Александар Здравески, кој претпријатието 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето' со стариот регистриран 
потписник Бранко Митревски, сметано од 26. VI. 
1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 641 од 27. УП. 1967 година. (1359) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 660, страна 535, книга IV е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со кожи, 
волна, стока и сточни производи на големо и мало 
„Стококооп" — Скопје — Откупна станица во Гос-
тивар, ул. „Панче Поповски" број 9. Предмет на 
работењето на откупната станица е: откуп на кожа 
и волна од кланичин претпријатија, земјоделски и 
сточарски задруги и стопанства како и од инди-
видуални производители од подрачјето на општи-
ната Гостивар. 

Откупната станица е основана од работничкиот 
совет на Трговското претпријатие „Стококооп" — 

Скопје со решение бр. 04—2920 од 12. XI. 1966 го-
дина на Собранието на општината Гостивар. 

Раководител на откупната станица е Селмани 
Ремзи. 

Откупната станица ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 311 од 25. УШ. 1967 година. (1383) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 816, страна 859, книга III е запишано след-
ното: Фирмата на Претставништвото во Скопје на 
ул. „Железничка" бб. на Претпријатието „Словенија-
транспорт" —• Љубљана се менува и гласи: Деловно 
здружение на претпријатијата за автотранспорт 
„Вектор" — Љубљана — Претставништво во Скопје, 

Седиштето на претставништвото во Скопје, се 
преместува од ул. Железничка" (зграда на царинар-
ницата) на ул. „Романија" бр. 82. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 521 од 30. УП. 1966 година. (1396) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и Д5^ќаните 
рег. бр. 250, страна 897, книга I е запишано следното: 
Досегашниот раководител на Трговското претпри-
јатие на големо и мало „Тигар" — Крива Паланка 
—• Претставништво во Скопје, улица „Луј Пастер" 
бр. 5, Стојчев ски Ставре е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За раководител на Претставништвото во Скопје 
на ул. „Луј Пастер" бр. 5 на Трговското претприја-
тие на големо и мало' „Тигар" — Крива Паланка е 
назначен Јован ѓорѓев Митровски, сметано од 19. 
VI. 1967 година, кој нема да биде потписник, би-
дејќи претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 605 од 22. УШ. 1967 година. (1409) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 176, страна 1523, книга I е запишано след-
ното: Покрај досегашниот потписник Лазо Јованов-
ски, в.д. директор на Трговското претпријатие на 
големо и мало за отпадоци и тежински промет, со 
сите видови фелерични стоки и комисион „Уни-
верзал" — Тетово, претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето и новоназначениот потписник Александар 
Спировски, комерцијален директор, сметано од 8. 
У Ш . 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд, во Скопје, Фи 
бр. 799 од 22. УШ. 1967 година. (1420) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. VI . 1967 година, рег. бр. 109/55, книга Ш е запи-
шана под фирма: Продавница на ул. „Гоце Делчев" 
бр. 67 — Охрид, на Задружното претпријатие за 
услуги, снабдување во земјоделието, сервис, меха-
нички поправки на сите видови мотори, моторни 
возила и орудија „Механика" од Охрид. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на ре-
зервни авто-делови на М1ало и големо. 

Раководител на продавницата е Велоски Живко. 
Продавницата е основана од Задружното прет-

пријатие „Механика" од Охрид, со одлука бр. 91/1 
од 28. Ш. 1967 година од работничкиот совет и реше-
нието бр. 07-4910/1 од 20. IV. 1967 година од Собра-
нието на општината Охрид. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што' ќе 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
106/67. (1274) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. VI. 1967 година, рег. бр. 109/55 книга Ш е за-
питано следното: Се проширува дејноста на За -
дружното претпријатие за услуги и снабдување во 
земјоделието, сервис и механички поправки на си-
те видови моторни возила и орудија „Механика" од 
Охрид, уште со: продажба на резервни авто-делови, 
на мало и големо. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 214/1 од 4. П1. 1967 година од работничкиот совет 
на Задружното претпријатие „Механика" — Ох-
рид и решението бр. 07-4910/1 од 20. IV. 1967 годи-
на од Одделението за надзор и контрола при Со-
бранието на општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 150/67. (1295) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 418, страна 971, книга П е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните од рег. бр. 418, страна 435, книга П За-
наетчискиот дуќан за месни производи во Него-
тино на Земјоделскиот комбинат „Повардарие" — 
Неготино, согласно одлуката бр. 01-788 од 7. Ш. 1967 
година на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 227 од 16. Ш. 1967 година. (549) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дрка во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 418, страна 971, книга П е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните од рег. бр. 418, страна 439, книга П, 
фурната во Црвени Брегови на Земјоделскиот ком-
бинат „Пов ард арие" — Неготино, согласно одлука-
та бр. 01-787 од 7. Ш. 1967 година на работничкиот 
совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
2̂ 26 од 16. Ш. 1967 година. (550) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот1 на претпријатијата и дуќаните 
рег .бр. 1019, страна 45, книга V е запишано след-
ното: Ѕидаро-фаеадерската задруга „Пелистер" — 
Скопје е конституирана на 12. IV. 1967 година и за 
членови на постојаниот управен одбор на задру-
гата се избрани следните лица: Димовски Санде, 
Белковски Тимче, Заевски Раде и Димовска Мили-
ца. За претседател на управниот одбор е избран 
Димовски Санде, согласно записникот број 67 од 13. 
IV. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
354 од 21. IV. 1967 година. (794) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1067, страна 309, книга V е запишано под 
фирма: Градежно претпријатие „Братство" — Скоп-
је, ул. „124" бр. 16. Предмет на работењето на прет-
пријатието е: обавување ѕидаро-фасадерски работи. 

Претпријатието е основано од задружниот совет 
на Станбено-штедната задруга „Братство" — Скоп-
је, со прераснување на задругата во претпријатие 
со одлука бр. 788/1 од 6. V. 1967 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Буковиќ Тодор Милица, в.д. директор, 
во границите на овластувањето. 

Се брише од регистарот на задругите ка ј овој 
суд од рег. бр. 84, страна 383, книга I Станбената 
задруга „Братство" — Скопје со прераснувале во 
претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
446 од 23. V. 1967 година. (892) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 1067, страна 309, книга V е запишано под 

фирма: Градежно претпријатие „Братство" — Скоп-
је, конституиран© на 14. VI. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Ѕкопје, Фи. бр. 
633 од 26. VI. 1967 (1140) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21. VI. 1967 година, рег. бр. 15/67, книга I, е запиша-
на под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Андон 
Славејко" бр. Н а на Претпријатието за промет со 
отпадоци „Отпад" од Скопје. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на фелерични 
стоки. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
промет со отпадоци „Отпад" — Скопје, со одлука 
бр. 838 од 12. VI. 1967 година од работничкиот со-
вет и уверението бр. 07-65/134 од 1. VI. 1967 година 
од Одделението за надзор и контрола при Собрани-
ето на општината Прилеп. 

Потпишувањето ќе го врши Димовски Бранко, 
раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 170/67. (1277) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. VП. 1967 година, рег. бр. 1/59, книга IV, е за-
пишан под фирма: Рибен ресторан-бифе, Сирхан, 
Ресенско, на Рибарското претпријатие „Шаран" — 
Сирхан, Ресен. Предмет на работењето на ресто-
ранот е: подготвување на храна, пржење риба и 
вршење други услуги од таа дејност; продажба на 
сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
продажба на цигари, кибрит, разгледници и поштен-
ски марки. 

Ресторанот е основан од Рибарското претпри-
јатие „Шаран" — Оирхан, Ресенско, со одлука број 
291 од 6. VI. 1967 година од работничкиот совет и 
решението бр. 04-189/1 од 10. VI. 1967 година од Од-
делението за стопанство при Собранието на општи-
ната Ресен. 

Раководител на ресторанот е Николовски Танас. 
Потпишувањето ќе го врши истото лице што 

го потпишува и претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 

бр. 169/67. (13Ј28) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. VП. 1967 година, рег. бр. 1/59, книга IV е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Рибар-
ското претпријатие „Шаран" — Сирхан, Ресенско 
уште со: приготвување на храна, пржена риба и 
вршење на други услуги од таа дејност; продажба 
на сите видови алкохолни и безалкохолни пијало-
ци, продажба на цигари, кибрит, разгледници, пош-
тенски марки и др. 

Од Окружниот1 стопански суд во Битола, Фи, бр. 
186/67. (1336) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 508, страна 1075, книга П е запишана под 
фирма: Претпријатие за изработка на облека и 
долна облека „Гуро Салај" — Лесковац — Продав-
ница во Кавадарци, ул. „Киро Крстев" бр. 1. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
готови производи, облека и долна облека, а како 
дополнување на асортиманот и продажба на три-
котажни производи. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на претпријатието за изработка на облека и долна 
облека „Ѓуро Салај" — Лесковац. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
689 од 25. VII. 1967 година. (1356) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 88, страна 543, книга V е запишана под 
фирма: Фабриката за чоколади, вафли и бонбони 
„Европа" — Скопје — Продавница број 2 во Скопје, 
ул. „106а" бр. 38. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на производите на фабри-
ката. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Фабриката за чоколади, вафли и бонбони „Ев-
ропа" — Скопје, со одлука од одржаната седница 
на 12. V. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Симон Стама-
товски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, бр. 
818 од 25. УШ. 1967 година. (1388) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 819, страна 363, книга V е запишана под 
фирма: „Путник" — југословенско туристичко и 
автобуско претпријатие — Белград, Работна едини-
ца филијала — Скопје — пословница за туризам 
издвоено пословно место во Гостивар, ул. „ЈНА" бр. 
10. Предмет на работењето на работната единица е: 
продажба на сите видови патни исправи: желез-
нички, автобуски, авионски и бродски во внатреш-
ниот и меѓународниот сообраќај; превоз со сопстве-
ни собраќајни средства како и изнајмување туѓи 
превозни средства со цел организирање патувања; 
како и со цел за одржување редовни и туристички 
линии; организирање патувања, излети за домашни 
и странски патници во земјата и странство; врше-
ње застапнички и посреднички работи со хотелски 
и угостителски организации, како и со останатите 
физички и правни лица поради сместување, исхра-
на на патниците и туристите, а покрај тоа и укажу-
вање на останати туристички услуги; вршење на 
сите видови менувачки работи; посредување при 
набавка на пасоши и визи; организирање чување на 
багажот на патниците; набавка и изнајмување на 
туристички реквизити; организирање годишни од-
мори — групно и поединечно; продажба на ситна 
стока за спомен; разгледници, туристички публи-
кации, влезници за спортски, културни и стопански 
приредби, како и за галерии и музеи; продажба 
на сите видови лозови на југословенската лотарија; 
лотоа, спортски прогнози како и други игри на сре-
ќа; издавање хонорирање ваучера, кои гласат на 
било каква туристичка услуга, односно на одреден 
износ во пари и во врска со туристички работи во 
земјата и странство; продажба на сите видови мар-
ки, тутунски преработки и фотоматеријали. 

Работната единица е основана од „ПутникЃ — 
Југословенско туристичко и автобуско претприја-
тие — Белград, со одлука на работничкиот совет 
од 16. VI. 1967 година. 

Издвоеното пословно место ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува Никола Гугучевски, рако-
водител, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, бр. 
625 од 21. УШ. 1967 година. (1384) 

Окружниот стопан ежи суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 687, страна 547, книга V е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Трговското 
претпријатие „Градинар лоза" увоз-извоз — Скопје, 
Бразилов Митко, му престанува правото за потпи-
шување, бидејќи е разрешен од должност. 

За нови потписници на Трговското претприја-
тие „Градинар лоца" — Увоз-извоз — Скопје се на-
значени следните лица: Мишев Александар, заме-
ник директор, и Гацев Ангел, директор на секторот 
за внатрешен промет, кои претпријатието ќе го 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во гра-
ниците на овластувањето со старите регистрирани 

потписници и тоа: Марковски Спасе, директор, 
Џочков Горѓи, заменик директор, Харитон Андреев-
ски, раководител на одделение, Мангова Василка, 
раководител на одделение, Поповски Љубе и Ко-
ста Миовски, сметано од 23. УШ. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, бр. 
831 од 25. УШ. 1967 година. (1395) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
17. УШ. 1967 година, рег. бр. 25/62, книга I е запи-
шано под фирма: Б и ф е „Спорт" во Битола, ул. 
„Иван Милу тиловиќ" на Угостителското претприја-
тие „Македонија" од Битола. Предмет на работење-
то на бифето е: вршење на угостителски услуги, 
точење и продажба на сите видови алкохолни и без-
алкохолни пијалоци како и сервирање на храна — 
претежно студени јадења и конзерви. 

Раководител на бифето е Коларовски Алексан-
дар. 

Бифето е основано од Угостителското претпри-
јатие „Македонија" Битола, со одлука од работнич-
киот совет од 6. X. 1966 година и решението бр. 
03-11333/66 од 27. V. 1967 година од Одделението за 
стопанство — Битола. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го 
потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи, 
бр. .227/67. (1437) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18. УШ. 1967 година рег. бр. 89/55, книга П е запи-
шана под фирма: Продавница број 8 во Прилеп 
на ул. „Маршал Тито" бр. 35, на Инвалидското за-
наетчиско производно претпријатие „Инзап" од 
Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на сите видови бонбонско-слаткарски 
производи; млеко и млечни производи, чоколада и 
чоколадни производи; кекси, вафел-производи; 
ориентални производи, вештачки освежителни пи-
јалоци, оранжади, бели печива и пиво. 

Раководител на продавницата е Кузмановски 
Петре. 

Продавницата е основана од Инвалидското за-
наетчиско производно претпријатие „Инзап" од 
Прилеп со одлука бр. 01-510/1 од 14. УШ. 1967 го-
дина од работничкиот совет и уверението бр. 
07-63/247-5 од 22. VI. 1967 година од Одделението за 
надзор и контрола — Прилеп. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го 
потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи, бр. 
234/67. (1443) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22. УШ. 1967 година, рег. бр. 89/55, книга П, е за-
пишана под фирма: Продавница број 9 во При-
леп, ул. „Моша Пијаде" бр. 52 на Инвалидското за-
наетчиско производно претпријатие „Инзап" од 
Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на бонбонско-слаткарски производи, мле-
ко и млечни производи, чоколади и чоколадни кек-
си, вафел производи, ориенталски производи, веш-
тачки освежителни пијалоци, оранжади и леб. 

Раководител на продавницата е Гор ^ м а ј к о в -
ски Димитар. 

Продавницата е основана од Инвалидското за-
наетчиско производно претпријатие „Инзап" од При-
леп со одлука бр. 01-511/1 од 14. УШ. 1967 год, од 
работничкиот совет и уверението бр. 07-63/247-11 од 
22. VI. 1967 година од Одделението за надзор и 
контрола — Прилеп. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го 
потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
237/67. (1444) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18. УШ. 1967 година, рег. бр. 89/55, книга П е запи-
шана под фирма: Продавница број 10 во Прилеп, 
ул. „Републиканска" бр. 80 на Инвалидското за-
наетчиско производно претпријатие „Инзап" од 
Прилеп. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на сите видови бонбонско-слаткарски 
производи; млеко и млечни производи; чоколада и 
чоколадни производи; кекси, вафел производи, 
ориенталски производи, вештачки освежителни пи-
јалоци, ор анж ади и пиво. 

Раководител на продавницата е Ристо Цвет-
ковски. 

Продавницата е основана од Инвалидското за-
наетчиско производно претпријатие „Инзап" од 
Прилеп, со одлука бр. 01-512/1 од 15. УШ. 1967 го-
дина од работничкиот совет и уверението бр. 
07-63/247-7 од 22. VI. 1967 година од Одделението за 
надзор и контрола — Прилеп. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 233/67. (1445) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18. УШ. 1967 година, рег. бр. 89/55, книга П, е за-
пишана под фирма: Продавница број 20 во При-
леп, ул. „Републиканска" бр. 52 на Инвалидското за-
наетчиско производно претпријатие „Инзап" од 
Прилеп. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на бонбонско-слаткарски производи, 
млеко и млечни производи, чоколада и чоколадни 
производи, кекси, вафел производи, ориенталски 
производи, вештачки и освежителни пијалоци, оран-
жади и пиво. 

Раководител на продавницата е Талески Орде. 
Продавницата е основана од Инвалидското-за-

наетчиско производно претпријатие „Инзап" од 
Прилеп, со одлука бр. 01-513/1 од 14. УШ. 1967 го-
дина од работничкиот совет и уверението бр. 
07-63/247-13 од 22. VI. 1967 година од Одделението за 
надзор и контрола — Прилеп. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го 
потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 235/67. (1446) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

Воена здравствена легитимација бр. 792, изда-
дена од Воена пошта 2143 — Љубљана, на име Ж и -
ворад Зариќ, Воена пошта 8511, Тетово. 

Воена книшка на име Горѓи Климов Шакутко-
ски, е. Вевчани, Струга. (607) 

Пасош бр. МА 095260, издаден од Тетово на име 
Бошко Тасевски, е. Беловиште, Тетово. (2092) 

Воена книшка на име Киро Т. Трајков, ул. „Ши-
рок дол" бр. 16, Струмица. (2131) 

Воена книшка издадена од Тополчани на име 
Јусуф Текешановски, е. Канатларци, Прилеп. (2142) 

Лична карта рег. бр. 1247, серија бр. ДА 057247, 
издадена од ОВР — Виница на име Благој Горан-
ски, Виница. (2096) 

Лична карта рег. бр. 1055, серија бр. ДА 057055, 
издадена од ОВР — Виница на име Талатина Ми-
хаилова, е. Блатец, Виница. (2251) 

Сообраќајна дозвола бр. 31, издадена од ОВР 
— Тетово на име Земјоделска задруга „Бристовец" 
— Тетово, е. Боговиње, Тетово. (1) 

Сообраќајна дозвола бр. 1011, издадена од ОВР 
— Тетово на име Земјоделска задруга „Бристовец" 
е. Боговиње, Тетово. (2) 

Здравствена легитимација бр. 8772, издадена од 
К З СО — Филијала—Делчево на име Благој Јордан 
Манев, е. Нов Истевник, Делчево. (3) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Марко Неделковски, е. Пешталево, 
Прилеп. (4) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Сулејман Јашароски, ул. „Круме 
Волнароски" бр. 65, Прилеп. (5) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Милан Спирковски, е. Дреновци, 
Прилеп (6) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Митана Талевска, Ресен. (7) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Вера Петрова, ул. 
„Прилепска" бр. 35, Битола. (8) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Тодор Петровски, ул. „Леринска" 
бр. 32, Битола. (9) 

Здравствена легитимација бр. 101006 на име 
Менка Петровска, е. Слепче, Битола. (10) 

Мајсторско писмо издадено од Прилеп на име 
Петар Лазаревски, молерофарбар на име Пецо Ла-
зески, ул. „Пере Лазески" бр. 22, Прилеп. (11) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Незира Козамоска, ул. „Дабнички 
завој" бр. 89, Прилеп. (12) 

Здравствена легитимација бр. 2979/4477, изда-
дена од ЗСО — Кичево на име Гојко Мирков Ми-
лески, е. Рамна, Македонски Брод. (13) 

Регистарска таблица број ТВ 55-61, издадена 
од ОВР — Валандово на име Амид Идризов, е. 
Чалакли, Валандово. (14) 

Здравствена легитимација на име Зеленко Цу-
лаков, ул. „Козара" бр. 18, Кавадарци. (15) 

Здравствена легитимација на име Марика Ѓор-
ѓиева Мицева, ул. „12 другари" бр. 15, е. Ваташа, 
Кавадарци. (16) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Хамијет Рустеми, ул. „Кумановска" бр. 65а, Тетово. 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Менка, Мите и Боро Јовановски, 
Скопје. (18) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Панто Војдановски, Скопје. (19) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гоце Симоновски, Скопје. (20) 

Оружен лист бр. 1538, издаден од СВР — Скоп-
је на име Биљал Ајрединов, Скопје. (21) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милена Милуновић Скопје. (22) 

Воена книшка издадена од Воени отсек — 
Скопје на име Суди Салих, Скопје. (23) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Риса Бојчевска, Скопје. (24) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мемет Вези, Скопје. (25) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исмет Џемаил Али, Скопје. (26) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Донка Е. Тошева, Скопје. (27) 

Патни налог бр. 011689 од 6-ХП-1967 година, 
издаден од „Автотранспорт" — „Пролетер" — Скоп-
је на име Бранко Лазиќ, Скопје. (28) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цулизара Раимова, Скопје. (29) 

Пасош бр. 025424, издаден од СВР — Скопје 
на име Сељадин Хуна, Скопје. (30) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мицко Белковски, Скопје. (31) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Н. Спасовски, Скопје. (32) 
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КОНКУРСИ 
Врз основа на чл. 44 од Законот за високото 

школство во СРМ, Советот на Медицинскиот ф а -
култет на Универзитетот во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на наставнички места на устано-
вите на Медицинскиот факултет и тоа: 

— Двајца НАСТАВНИЦИ по предметот ГИНЕ-
КОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО, во звање вонреден 
професор; 

— Еден НАСТАВНИК по предметот ИНТЕРНА 
МЕДИЦИНА, во звање вонреден професор; 

-— Тројца НАСТАВНИЦИ по предметот БИО-
ХЕМИЈА, во сите звања; 

— Еден НАСТАВНИК по предметот ПАТОЛО-
ШКА АНАТОМИЈА, во сите звања; 

— Еден НАСТАВНИК по предметот АНАТОМИ-
ЈА, во сите звања; 

— Еден НАСТАВНИК по предметот ПАТОЛО-
ШКА ФИЗИОЛОГИЈА, во сите звања; 

— Еден НАСТАВНИК по предметот ХИСТОЛО-
ГИЈА, во сите звања. 

Пријавените кандидати по овој конкурс треба 
да ги исполнуваат условите предвидени во чл. 130, 
131 и 135 од Законот за високото школство во СРМ, 
како и чл. 181, 182, 186 и 189 од Статутот на Меди-
цинскиот факултет. 

Молбите се поднесуваат во Секретаријатот на 
Медицинскиот факултет Скопје — Пошта 9. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (914) 

Комисијата за засновање и престанување на 
работниот однос на Деловното здружение „Маке-
д о н ^ акооп" експорт-импорт" — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Ш е ф на пословницата за извоз на текстил-

ни производи 
2. Ш е ф на пословницата за увоз и извоз на 

кожа и кожни производи 
3. Ш е ф на пословницата за увоз на стока за 

широка потрошувачка 
4. Самостојни референти за извоз на текстилни 

производи 2 
У с л о в и : 

— За работните места под точките 1, 2 и 3 по-
требна е висока или виша стручна подготовка, со 
најмалку 7 години поминати на работа во надво-
решна трговија и знаење на еден странски јазик; 

— За работните места под точка 4 — вшпа или 
висока стручна подготовка со 2 години поминати 
на работа во надворешна трговија и знаење на еден 
светски јазик. 

Личниот доход според правилникот за распре-
делба на личните доходи на работниците на Б и -
рото на Здружението. 

Конкурсот трае од 15 до 30 април 1968 година. 
Молбите се предаваат до конкурсната коми-

сија на Здружението, ул. „Максим Горки", а инфор-
мации можат да се добијат на телефон 34-536 и 
21-054. (913) 

Конкурсната комисија при Електро-инсталатер-
ското претпријатие „Електра" — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 

ДИРЕКТОР на претпријатието 
Покрај општите, кандидатот треба да ги испол-

нува и следните услови: 
1. Да има виша стручна подготовка со над 15 го-

дини работен стаж од кои 10 години на раководно 
работно место. 

2. Да има средна стручна подготовка — економ-
ско училиште со над 20 години работен стаж од 
кои над 15 години на раководно работно место. 

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

Кандидатите за резултатот на конкурсот ќе 
бедат писмено известени. 

Од Конкурсната комисија 
(912) 

С О Д Р Ж И Н А 
Стр. 

' Х1Џ/ Одлука за образување Комисија за устав-
1 ни прашања — — — — — — — — 

Одлука за избор на претседател и члено-
ви на Комисијата за уставни прашања — 177 

^ /121/Одлука за избор на претседател и члено-
^ ви на Комисијата за прашања на односи-

со странство — — — — — — — 178 
[ 122/Одлука за користење на премија за кра-

вјо и овчо млеко во 1968 година — — — 178 
/ [23^/Одлука за изменување и дополнување на 

Одлуката за поблиските услови и начинот 
за давање кредити за модернизација и оп-
тима лизаци ја на индустријата и рудар-
ството — — — — — — — — — 179 

124.уОдлука за поблиските услови и начинот 
за давање кредити за модернизација и оп-
тима ли заци ја на индустријата и рудар-
ството — — — — — — — — — 179 

125,/ Одлука за поблиските услови и намени за 
давање кредити за вложување во основни 
и трајни обртни средства во земјодел-
ството — — — — — — — — — 180 
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