
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. Број 16 

Петок, 3 мај 1968 
С к о п ј е 

Год. XXIV 

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

144. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНО ПРИМАЊЕ НА ПРИПРАВНИЦИ НА 

РАБОТА ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за задолжително при-
мање на приправници на работа во работните ор-
ганизации, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 22 април 1968 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 26 ап-
рил 1968 година. 

У. бр. 28 
27 април 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИМАЊЕ НА ПРИПРАВ-

НИЦИ НА РАБОТА ВО РАБОТНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Со овој закон се пропишуваат критериуми за 

определување бројот на приправниците што работ-
ните организации се должни да ги примат на ра-
бота и траењето на приправничкиот стаж. 

Член 2 
Работните организации се должни, во соглас-

ност со потребите на својот развиток, да примаат 
приправници на работа во оној број и стручен про-
ф и л што ќе го утврдат со општ акт, доколку со 
овој закон не е поинаку определено. 

Член 3 
Работните организации што не ги пополниле 

работните места за кои со актот за систематизација 
е предвидено високо, вишо и средно образование, 
односно училиште за квалификувани работници, се 
должни да примаат толку приправници на работа 
колку што имаат работни места. 

Работните организации во изградба примаат 
приправници на работа во зависност од реализи-
рањето на инвестиционата изградба и динамиката 
на примањето работници на работа. 

СЧлен 4 
Работните организации во областа на стопан-

ството што работните места ги попо л нил е со работ-
ници со пониска школска спрема, а со актот за 
систематизација за тие работни места е предвидено 
високо, вишо и средно образование, односно учи-
лиште за квалификувани работници, се должни да 
примат приправници според следните критериуми: 

— до пет работни места за високо и вишо обра-
зование еден, а на секои наредни пет работни места 
по еден приправник со соодветно образование; 

— до пет работни места за средно образование 
еден, а на секои наредни пет работни места по еден 
приправник со соодветно образование; 

— до десет работни места за квалификувани 
и висококвалификувани работници еден, а на се-
кои наредни десет работни места по еден приправ-
ник со завршено училиште за квалификувани ра -
ботници. ' 

Член 5 
Работните организации во областа на стопан-

ството кои во актот за систематизација не предви-
деле работни места со високо и вишо образование, 
а вкупниот број на работници на работа изнесува 
преку петнаесет работници, се должни да примат 
на работа по еден приправник со високо или вишо 
образование на секои започнати петнаесет работ-
ници. 

Работните организации во областа на земјодел-
ството и трговијата се должни да примат на работа 
на секои започнати десет работници по еден при-
правник со високо или вишо образование. 

Член 6 
Работните организации во областа на нестопан-

ските дејности, што работните места ги пополниле 
со работници од пониска школска спрема, а со актот 
за систематизација за тие работни места е предви-
дено високо, вишо и средно образование се должни 
да примат на работа на секои пет такви работни 
места по еден приправник со соодветна школска 
спрема. 

Член 7 
Приправничкиот стаж трае 12 месеци. 
Приправниците кои по оценка на работната 

организација се оспособиле за самостојна работа 
можат да се распоредат на работни места и пред 
истекот на времето утврдено во претходниот став. 

Член 8 
Работните организации се должни приемот на 

приправници да го огласат преку јавните средства 
за информации и да поднесат пријава до општин-
скиот завод за з а п е к у в а њ е . 

Член 9 
Како приправници можат да се примаат и лица 

кои по завршувањето на висока или виша школа 
или училишта од втор степен поминале помалку 
од 12 месеци на работа, а на денот на објавувањето 
на огласот за примање приправници на работа се 
наоѓаат како безработни во евиденцијата на оп-
штинскиот завод за запослување. 

Член 10 
Работните организации во срок од 2 месеца од 

денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ги 
донесат општите акти предвидени со Основниот за -
кон за задолжително примање приправници на ра -
бота во работните организации и со овој закон. 

Член 11 
Општинските собранија се должни да се грижат 

за спроведување на овој закон и примената на кри-
териумите за примање приправници на работа 
сообразно на конкретните услови, потреби и мож-
ности на работната организација на своето подрачје. 

Член 12 
Овој закон влегува ко сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 
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145. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА МОДЕРНИЗА-

ЦИЈАТА НА АЕРОДРОМОТ ВО ОХРИД 

Се прогласува Законот за учество на Соција-
листичка Република Македонија во финансирањето 
на модернизацијата на аеродромот во Охрид, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 22 април 1968 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 26 ап-
рил 1968 година. 

У. бр. 30 Претседател 
27 април 1968 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Мито Хаџи Василев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА 

МОДЕРНИЗАЦИЈАТА НА АЕРОДРОМОТ 
ВО ОХРИД 

Член 1 
Социјалистичка Република Македонија учеству-

ва во финансирањето на модернизацијата на аеро-
дромот во Охрид со износ од 7 милиони динари. 

Член 2 
Учеството од претходниот член ќе се обезбеди 

на инвеститорот — Собранието на општината Охрид 
во текот на 1968 и 1969 година од средствата на Со-
цијалистичка Република Македонија за инвестиции 
во стопанството. 

Член 3 
Средствата од членот 1 на овој закон се даваат 

на инвеститорот без обврска на враќање. 
Член 4 

За користење на овие средства, инвеститорот 
треба претходно да се обврзе дека за евентуалните 
пречекорувања на вкупната вредност на инвести-
ционите работи на довршување , изградбата на аеро-
дромот во Охрид, ќе обезбеди посебни средства за 
покривање на тие пречекорувања. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

146. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА СО ИЗНОС ОД 2.000.000 ДИНАРИ 

Се прогласува Законот за задолжување на Со-
цијалистичка Република Македонија со износ од 
2.000.000 динари, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 22 април 1968 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 26 ап-
рил 1968 година. 

У. бр. 29 
27 април 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ИЗНОС 
ОД 2.000.000 ДИНАРИ 

Член 1 
Се задолжува Социјалистичка Република Ма-

кедонија ка ј Стопанската банка во Скопје со износ 
од 2.000.000 динари. 

Износот од претходниот став ќе се употреби за 
учество за откуп и изградба на станови за поврат-
ници од други земји и тоа: 

— во висина од 10°/о од вредноста на откупе-
ните и изградени станови на подрачјето на град 
Скопје; 

— во висина на 60% од вредноста на откупе-
ните и изградени станови на подрачјето на другите 
општини. 

Член 2 
Кредитот од член 1 ќе се отплатува од сред-

ствата на буџетот на Социјалистичка Република 
Македонија во срок од 15 години со каматна норма 
од 2% годишно. 

Член 3 
Со средствата од кредитот ќе располага Изврш-

ниот совет. 
Член 4 

Се овластува Републичкиот секретар за финан-
сии од името на Социјалистичка Република Маке-
донија да го склучи договорот за кредит со Стопан-
ската банка во Скопје. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден по 

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

147. 
Врз основа на член 123 и 138 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Стопанскиот собор, одржана на 12 април 
1968 година и на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 22 април 1968 година, откако го раз-
гледаа материјалот за „Состојбата и некои пробле-
ми во работењето на електростопанските организа-
ции во СРМ" донесуваат 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И 
РЕШАВАЊЕТО НА НЕКОИ АКТУЕЛНИ ПРОБ-
ЛЕМИ ОД РАБОТЕЊЕТО ВО ЕЛЕКТРОСТОПАН-

СТВОТО ВО СРМ 

Разгледувајќи ја состојбата и проблемите во ра-
ботењето на електростопанските организации во 
СРМ, Стопанскиот и Републичкиот собор констати-
раа дека: 

— со извршените интеграции се создадоа усло-
ви за подобрување на организацијата и економич-
носта на работењето во електростопанството на 
СРМ. Меѓутоа, и покрај досегашните напори во тој 
правец, постигнатите резултати сеуште не се до-
волни, односно не е создадена таква организација 
која ќе обезбеди најрационално и економично ра-
ботење во смисла на оптимално искористување на 
средствата во експлоатација и во проширената ре-
продукција. 

Интеграционите процеси меѓу претпријатијата 
бавно се одвиваат и отсуствуваат такви деловни од-
носи, кои би овозможиле единствено согледување 
на проблемите и изградена единствена политика 
на електростопанството на ова подрачје; 

— самоуправувањето е застапено во електросто-
панството, но е потребно усовршување и јакнење 
улогата на работните единици. Расподелбата на до-
ходот е неадекватна со остварените резултати на 



3 мај 1968 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 16 — Стр. 243 

трудот и ефектите на стопанисувањето. Постојниот 
систем на внатрешна расподелба се карактеризира 
со извесно преливање на средствата од еден погон 
во друг, што е резултат на единствени продажни 
цени во Републиката и други посебни услови за 
стопанисување во електростопанството; 

— инвестиционата политика и изградба на ин-
вестиционите објекти во претпријатието „Електро-
стопанство" е децентрализирана. Во претпријатието 
„Електростопанство" започнатите објекти си го за-
држаа својот статус кој го имаат пред интеграци-
јата. Статутарните одредби во „Електростопанство" 
предвидуваат идните објекти да се водат од 
едно место. Одделни крупни објекти се градат без 
доволно претходни испитувања поради што проек-
тирањето се врши и во текот на градбата. Сето ова, 
покрај другото, ја продолжува и поскапува град-
бата. Исто така отсуствува кадровска политика и 
систематско користење на добиените искуства во 
градба, главно поради необезбеден континуитет во 
изградба; 

— електростопанството при градбата на своите 
објекти се оптоварува со поголеми трошоци отколку 
што реално одговара за изградба на објектите во 
другите гранки, (модернизација на патишта, регу-
лација и др.), што ја поскапува градбата и произ-
ведениот квч.; 

— не постои организирана научноистражувач-
ка работа за согледување на комплетните енер-
гетски проблеми во Републиката за подолга пер-
спектива, за научни истражувања во областа на 
електроенергетската што ќе придонесат за опти-
мално користење на потенцијалните енергетски 
можности во Републиката, за усовршување на по-
стојните технолошки процеси со примена на авто-
матизација, стандардизација на опремата и објек-
тите, рационализација на потрошувачката на елек-
трична енергија и ел.; 

— акумулативноста на електростопанството на 
ова подрачје е ниска и не овозможува формирање 
на средства за финансирање на проширената ре-
продукција, за која, поради големата дефицитар-
ност на електрична енергија и неизграденоста на 
преносната и дистрибутивна мрежа, се потребни 
значителни финансиски средства. Потребите од 
континуитет злите повеќе го заоструваат овој проб-
лем; 

— структурата на потрошувачите на електрич-
на енергија во СРМ налага создавање на таква 
политика во тарифниот систем, која ќе овозможи 
формирање на реални цени на електричната енер-
гија за одделни категории потрошувачи (домаќин-
ства, специјална потрошувачка и други категории); 

— деловната соработка со соседните електро-
стопански организации и во целина во рамките на 
електроенергетскиот систем на Југославија не за-
доволува, поради тоа што сеуште не се расчистени 
енергетско-економските односи меѓу парцијалните 
електроенергетски системи; 

— поради целосното влегување во сила на од-
редбите на Основниот закон за електростопанство, 
се укинува регресот почнувајќи од 1. I. 1969 година,, 
со што електростопанството во СРМ и потрошува-
чите на електрична енергија се доведуваат во уште 
потешка економска положба (непостоење на един-
ствен електроенергетски биланс, укинување на на ј -
високи цени и регресот). 

Врз основа на претресот по материјалот и кон-
статациите по него, а за натамошно подобрување на 
организацијата и решавањето на актуелни пробле-
ми од работењето во електростопанството на СРМ, 
а со цел за создавање на услови за поефикасно, еко -
номично и рентабилно работење на електростопан-
ските претпријатија, Републичкиот и Стопанскиот 
собор 

П Р Е П О Р А Ч У В А А Т 
1. Самоуправните органи на двете електросто-

пански организации „Електростопанство" и „Елек-
тромакедонија", во соработка со Стопанската комо-
ра на Македонија и Извршниот совет, во смисла на 
донесување одредени нормативни акти, да вло-
жат напори за создавање на ефикасна и рационал-
на организација на електростопанството во СРМ, 
која преку единствена политика ќе овозможи со-
гледување и решавање на проблемите од електро-
стопанството на ова подрачје. 

2. Во натамошниот развиток и усовршување на 
самоуправувањето во електростопанството да се 
настојува за натамошно јакнење улогата на работ-
ните единици и непосредниот производител. 

3. Системот за расподелба на доходот да се из-
градува според специфичните услови во електро-
стопанството како особен вид на стопанска дејност, 
водејќи сметка за максимално издвојување на сред-
ства за проширена репродукција во рамките на це-
лата Република. 

4. Во политиката на расподелба на средствата 
за личните доходи да се утврдат мерила за гран-
ката во целина, и во деловите на претпријатијата, 
што ќе бидат во согласност со остварените резултати 
на трудот и ефектите од стопанисувањето во по-
глед на продуктивноста, економичноста и рентабил-
носта. Овие мерила да се донесат во првата поло-
вина од оваа година. 

5. Доследно да се спроведат усвоените стату-
тарни одредби во „Електростопанство" инве-
стиционата изградба на електроенергетските извори 
и објекти од преносната мрежа да се раководи и 
управува од едно место, базирана врз претходни 
научно-истражувачки работи, подготвена инвести-
ционо-техничка документација, обезбедени финан-
сиски средства и со искусен стручен кадар. 

6. Преку научноистражувачка работа да се ор-
ганизира долгорочно и систематско изучување проб-
лемите на електростопанството во домен на планин 
рањето, изградбата, изградбата на локалитети, про^ 
изводството, преносот, дистрибуцијата и потроши 
вачката на електрична енергија. 

7. Независно од подготовките и проучувањата 
на прашањето за интеграција меѓу двете претпри-
јатија, нужно е да се подобри и интензивира сора-
ботката меѓу овие претпријатија по заедничките 
проблеми на електростопанството во Републиката, а 
особено по проблемите на инвестициите, мрежата, 
тарифната политика и развитокот. 

Во врска со ова, пожелно би било веднаш да 
се формира координативна група од претставници 
на двете претпријатија, која би ги разгледувала 
актуелните прашања и на двете претпријатија би 
им препорачувала соодветни мерки. 

8. Изготвувањето на новиот тарифен систем и 
највисоките тарифни ставки за продажба на елек-
трична енергија во СРМ, што ќе се применуваат 
од 1. I. 1969 година, да се настојува „Електростопан-
ство" благовремено, а најдоцна до почетокот на 
јуни 1968 година, да подготви предлог на тарифа 
за цените на електричната енергија за 1969 година. 
Едновремено да преземе и мерки за обезбедување 
покривање на недостигот на електроенергија по 
билансите за 1969 година со навремено склучување 
на соодветни договори. 

9. Со цел да се обезбедат потребните количества 
електрична енергија, кои недостигаат за период до 
1972 година и понатаму, а за постигање на што по-
ниска цена на електричната енергија, потребно е 
натамошно развивање на меѓусебните односи со 
електростопанските организации од другите репу-
блики, за изнаоѓање нови форми на соработка, 
кооперација па дури и интеграција, со цел за опти-
мално користење на постојните електроенергетски 
извори на овие подрачја, за да се намалат нивните 
трошоци а со тоа и цената на електричната енер-
гија. Да се продолжи со напорите што досега се 
вложувани за проширување на постојните односи 



Стр. 244 — Бр. 16 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 3 мај 1968 

и воспоставување нови врски, како со системот на 
Југославија, така и со соседните земји. 

10. Неопходно е што поскоро да се изврши из-
борот на објектот што треба да се гради за конти-
нуитет. За овој проблем „Електростопанство" во 
соработка со Стопанската банка да изготви матери-
јал со предлог за решавање. При тоа да се има 
предвид изградбата на браната на реката Треска, 
кон што треба да пристапи град Скопје и да се под-
несат компаративни показатели за алтернативни 
решенија, вклучувајќи ги и можностите за купу-
вање енергија од другите републики. 

11. Извршниот совет, Одборот за индустрија и 
сообраќај на Републичкиот собор и Одборот за ор-
ганизација и унапредување на производството на 
Стопанскиот собор, да го следат спроведувањето на 
оваа препорака и за тоа повремено да поднесуваат 
извештај на Републичкиот и Стопанскиот собор на 
Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 43 
27 април 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

148-
Врз основа на член 139 точка 10 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 22 ап-
рил 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНАТА 
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРШЕЊЕ 
РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НАМЕНЕТИ 

ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА _ 
1. Се овластува Административната комисија на 

Собранието да врши распределба на средствата за 
станбена изградба, што се формираат од личните 
доходи на пратениците и функционерите во Собра-
нието на СРМ. 

2. Начинот и критериумите за распределба на 
средствата за станбена изградба ќе се крши според 
посебниот правилник што ќе го донесе Администра-
тивната комисија. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 40 
23 април 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

149. 
Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 19 
од Законот за судовите од општа надлежност 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/65), по предлог 
од Комисијата за прашања на изборите и имену-
вањата, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 22 април 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ ВО 

ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ 
I. Се разрешува од должноста судија на Ок-

ружниот суд во Скопје Кирил Чавдар, поради за-
минување на друга должност. 

II. За судии на Окружниот суд во Скопје се 
избираат: 

1. Атанас Поп Горчев, судија на Општинскиот 
суд Скопје II — Скопје; и 

2. Најчо Синадинов, судија на Општинскиот суд 
во Тетово. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 41 
23 април 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

150. 
Врз основа на точка 5 од Одлуката за образу-

вање Економски совет и точка 5 од Одлуката за 
образување на Правен совет („Службен весник на 
СРМ" бр. 4/68), Административната комисија на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на својата седница одржана на 22 април 1968 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ И ПРЕТ-
СЕДАТЕЛИТЕ НА ЕКОНОМСКИОТ И ПРАВНИОТ 

СОВЕТ 

I 
На членовите на Економскиот односно Правниот 

совет (совети) за подготвување и проучување на 
материјалот заради учество на седница на сове-
тите, им припаѓа надоместок за секоја седница по 
60 (шеесет) динари. 

II 
На членовите на советите, кои живеат надвор 

од Скопје, им припаѓа надоместок на трошоците за 
патување според важечките општи прописи и днев-
ници според Одлуката за висината на дневниците 
на пратениците и функционерите што ги избира 
или именува Собранието од 17. XI. 1967 година. 

III 
На претседателите на советите, покрај надоме-

стокот од точка I и II од оваа одлука, им припаѓа 
и надоместок во месечен износ од 500 (петстотини) 
динари. 

IV 

Доколку во работата на советите бидат вклу-
чени и стручни лица, кои не се членови на сове-
тите, и на нив ќе се применуваат одредбите од точка 
I и II од оваа одлука. 

V 
Надоместокот и трошоците за патување и днев-

ниците ќе се исплатуваат од средствата на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-

зиното донесување, а ќе се применува од 1. IV. 1968 
година. 

Бр. 42 
25 април 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Административната комисија, 
Павле Игновски, е. р. 
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151. 
Административната комисија на Собранието на 

Социјалистичка Република Македонија, на својата 
седница одржана на 22 април 1968 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА ЧЛЕНО-
ВИТЕ НА ЗАКОНОДАВНО -ПРАВНАТА КОМИ-
СИЈА, ИЗБРАНИ ОД РЕДОТ НА СТРУЧЊАЦИТЕ 

ВО ОБЛАСТА НА ПРАВОТО 

1. На членовите на Законодавно-правната ко-
мисија на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, избрани од редот на стручњаците во 
областа на правото, за подготвување и проучување 
на материјалите заради учество на седница на Ко-
мисијата, им припаѓа надоместок за секоја седница 
по 60 (шеесет) динари. 

2. Со влегувањето во сила на ова решение пре-
станува да важи Решението за определување на-
доместок на членовите на Законодавно-правната 
комисија, избрани од редот на стручњаците бр. 09-
801 од 19-1У-1966 година, донесено од Администра-
тивната комисија на седницата од 14-1У-1966 година. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на не-
говото донесување, а ќе се применува од 1-У-1968 
година. 

Бр. 1233 
25 април 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Административната комисија, 
Павле Игновски, е. р. 

152. 
Врз основа на членот 5 од Законот за воведу-

вање републички придонес на средствата за заед-
ничка потрошувачка („Службен весник на СРМ", 
бр. 7/68), Републичкиот секретар за финансии про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУ-
ВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПРИДОНЕС НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 

1. — Работните и други организации и држав-
ните органи (организации), републичкиот придонес 
на употребените средства за заедничка потрошувач-
ка по стопите предвидени во членот 1 и 2 од За -
конот за воведување републички придонес на сред-
ствата за заедничка потрошувачка (закон) го пре-
сметуваат и тоа: 

а) По стопа од 8% на секој употребен износ 
на средствата за заедничка потрошувачка, од кои 
не се плаќа придонес од личен доход од работен 
однос, организациите чиј просек на нето личните 
доходи по запослен во претходната година бил под 
просекот на нето личните доходи по запослен во 
Републиката за таа година. 

V б) По стопа од 26% на секој употребен износ 
на средствата за заедничка потрошувачка, од кои 
не се плаќа придонес од личен доход од работен од-
нос, организациите чиј просек на нето личните до-
ходи по запослен во претходната година бил над 
просекот на нето личните доходи по запослен во 
Републиката за таа година. 

На употребените износи од средствата за за-
едничка потрошувачка, од кои се плаќа придонес 
од личен доход од работен однос, организациите од 
претходниот став пресметуваат републички придо-
нес по стопа од 18°/о. На истиот начин организа-
циите постапуваат и со паричните надоместоци за 
годишни одмори, што го надминуваат износот од 
1,5% од бруто личните доходи. 

Примери при пресметувањето: 

1. Организација која според своите општи акти, 
смета да употреби од средствата за заедничка по-
трошувачка износ од 1.000 динари за набавка на 
одделни предмети за пригодни случаи (поклони, 
спомен плакети и ел.) или тој износ да го употре-
би за уплата на подобрување условите на своите 
работници во сопствено или туѓо летувалиште, од-
моралиште и слично, должна е да пресмета репуб-
лички придонес по стопа од 8% или износ од 80 
динари, доколку се однесува на организација од 
точката 1 под а), односно по стопа од 26% или из-
нос од 260 динари, доколку организацијата спаѓа 
под точката 1 под б). 

2. Организацијата која смета да даде готови 
пари на работник во случај на одреден јубилеј, 
пензионирање и слично во износ од 1.000 динари 
должна е на тој износ да пресмета, во прв ред. 
придонес од личен доход од работен однос, што 
според постојната стопа за 1968 година изнесува 
12,7% од бруто личните доходи или пресметковно 
на нето 14,55%, што чини според земениот пример 
145,5 динари или вкупно: 1.000 + 145,5 = 1.145,5 ди-
нари. Доколку организацијата спаѓа под точката 
1 буквата б) став 2 од ова упатство, таа ќе пресмета 
на име републички придонес на употребените сред-
ства уште 18% (1.145,5 X 18 = 206,19) односно за-
окружено 206,20 динари. 

Организациите од точката 1 буква а) не пре-
сметуваат ваков придонес. 

3. Организациите од точката 1 буква б) поста-
пуваат на ист начин при пресметувањето, како е 
изнесено во примерот под 2), кога се работи за упо-
треба на средства од средствата за заедничка по-
трошувачка за парични надоместоци за годишни 
одмори, со тоа што 18% се пресметува само на де-
лот што го надминува износот од 1,5% од бруто 
личните доходи на организацијата од претходната 
година. Во наведените примери не се пресметува-
ни придонесите: за станбена изградба и за Ско-
пје, што се плаќаат врз бруто личниот доход. 

2. — Обврзник на републичкиот придонес на 
средствата за заедничка потрошувачка се смета ор-
ганизацијата. 

Организацијата е должна да го пресметува и 
уплатува републичкиот придонес едновремено со 
подигнувањето односно преведувањето на средства-
та од сметката к а ј банката, на која се водат сред-
ствата за заедничка потрошувачка. 

Пресметаните средства на име републички при-
донес по основ на Законот, организациите ги упла-
туваат на сметката к а ј Службата на општествено-
то книговодство, за сметка на онаа општина на чија 
територија се наоѓа седиштето на организацијата, 
организацијата во состав на здружено претприја-
тие, односно единиците на работните организации, 
за кои според статутите или другите општи акти 
е предвидено самостојно да го утврдуваат вкупниот 
приход и доход, самостојно да ја вршат расподел-
бата на доходот и самостојно да располагаат со сред-
ствата за заедничка потрошувачка. 

3. — Просекот на нето личните доходи по за-
послен и бруто личните доходи во претходната го-
дина, организациите ги утврдуваат врз книговод-
ствените податоци внесени во завршните сметки за 
таа година. 

Бр. 08-1296/1 
23 април 1968 година 

Скопје 
Републички секретар за финансии, 

Драган Захариевски, е. р. 
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153. 
Уставниот суд на Македонија, по одржаната 

јавна седница на 5 април 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОТФРЛА предлогот на Собранието на 
општината Ресен да се утврди незаконитоста на Од-
луката за воведување вонреден придонес за подра-
чјето на Комуналната заедница за социјално оси-
гурување на работниците во Ресен, донесена од Со-
бранието на заедницата на 28 декември 1967 го-
дина под број 06-2668 („Службен гласник на опш-
тина Ресен" бр. 14/67 од 29 декември 1967 година). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СР Македонија" и во „Службен гласник на 
општина Ресен". 

3. Собранието на општината Ресен поднесе пред-
лог до Уставниот суд на Македонија со барање да 
биде поништена Одлуката на Комуналната заедни-
ца за социјално осигурување во Ресен, со која 
стапката на вонредниот придонес воведен заради 
покривање вишокот на расходите над приходите 
утврден по завршните сметки на Фондот за здрав-
ствено осигурување на работниците за 1965 и 1966 
година е утврдена на 2% од нето личните примања 
на осигурениците. Подносителот на предлогот сме-
та дека оваа одлука е спротивна на член 1 од За -
конот за највисоките граници до кои може да се 
определуваат стапките на вонредниот придонес за 
социјално осигурување на работниците („Службен 
весник на СРМ" бр. 23/66). 

4. Уставниот суд на Македонија, по одржаната 
јавна седница, одлучи предлогот на Собранието на 
општината Ресен да се отфрли поради следните при-
чини: 

Во постапката пред Судот како спорно се по-
стави правното прашање за важноста и примен-
ливоста на Законот за највисоките граници до кои 
може да се определуваат стапките на вонредниот 
придонес за социјалното осигурување на работни-
ците. Имено, овој закон е донесен врз основа на ов-
ластувањето што на републиките им беше дадено 
во став 2 на член 85 од Основниот закон за орга-
низација и финансирање на социјалното осигуру-
вање од 1965 година („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65). Меѓутоа, со Законот за измени и дополне-
нија на Основниот закон за организација и финан-
сирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 52/66), е изменет означениот 
член од Основниот закон и со измената е опреде-
лено стапката на вонредниот придонес и срокот на 
траењето на обврската за неговото плаќање само-
стојно да ги определуваат собранијата на комунал-
ните заедници. Поради тоа, Уставниот суд на Ма-
кедонија застана на становиште дека Законот за 
највисоките граници до кои може да се определу-
ваат стапките на вонредниот придонес на социјал-
ното осигурување на работниците не може да се 
применува на одлуките што се донесени по влегу-
вањето во сила на измените во член 85 од Основ-
ниот закон за организацијата и финансирањето на 
социјалното осигурување. 

Со оглед на тоа што Одлуката на Собранието 
на Комуналната заедница за социјално осигурување 
на работниците во Ресен е донесена по влегување-
то во сила на Законот за измени и дополненија на 
Основниот закон за организација и финансирање 
на социјалното осигурување, Уставниот суд на Ма-
кедонија утврди дека не постојат процесни прет-
поставки за оценување согласноста на наведената 
одлука со закон што повеќе не се применува. 

У. бр. 10/68 
5 април 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, е. р. 

154. 
Уставниот суд на Македонија, по одржаната 

јавна седница на 5 април 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ОТФРЛА предлогот на Службата на оп-

штественото книговодство — централа во Скопје 
да се утврди незаконитоста на Одлуката за вове-
дување вонреден придонес за здравствено осигу-
рување, донесена од Собранието на Комуналната 
заедница за социјално осигурување на работници-
те во Титов Велес на 19 јули 1967 година број 
02-846/1 („Службен гласник на општина Титов Ве-
лес" бр. 5/67 од 23 јули 1967 година). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СР Македонија" и во „Службен гласник на 
општина Титов Велес". 

3. Службата на општественото книговодство — 
централа во Скопје поднесе предлог до Уставниот 
суд на Македонија со барање да биде поништена 
Одлуката на Комуналната заедница за социјално 
осигурување во Титов Велес, со која стапката на 
вонредниот придонес воведен заради покривање ви-
шокот на расходите над приходите утврден по за-
вршната сметка на фондот за здравствено осигу-
рување на работниците за 1965 година е утврдена 
на 1,5% од нето личните примања на осигурени-
ците. Подносителот на предлогот смета дека оваа 
одлука е спротивна на член 1 од Законот за на ј -
високите граници до кои може да се определуваат 
стапките на вонредниот придонес за социјално оси-
гурување на работниците („Службен весник на 
СРМ" бр. 23/66). 

4. Уставниот суд на Македонија, по одржаната 
јавна седница, одлучи предлогот на Службата на 
општественото книговодство — централа во Скопје 
да се отфрли поради следните причини: 

Во постапката пред Судот како спорно се по-
стави правното прашање за важноста и применли-
воста на Законот за највисоките граници до кои 
може да се определуваат стапките на вонредниот 
придонес за социјалното осигурување на работни-
ците. Имено, овој закон е донесен врз основа на ов-
ластувањето што на републиките им беше дадено 
во став 2 на член 85 од Основниот закон за орга-
низација и финансирање на социјалното осигуру-
вање од 1965 година („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65). Меѓутоа, со Законот за измени и дополне-
нија на Основниот закон за организација и финан-
сирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 52/66), е изменет означениот 
член од Основниот закон и со измената е опреде-
лено стапката на вонредниот придонес и срокот на 
траењето на обврската за неговото плаќање само-
стојно да ги определуваат собранијата на комунал-
ните заедници. Поради тоа, Уставниот суд на Ма-
кедонија застана на становиште дека Законот за 
највисоките граници до кои може да се определу-
ваат стапките на вонредниот придонес на социјал-
но осигурување на работниците не може да се при-
менува на одлуките што се донесени по влегување-
то во сила на измените во член 85 од Основниот 
закон за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување. 

Со оглед на тоа што Одлуката на Собранието 
на Комуналната заедница за социјално осигуру-
вање на работниците во Титов Велес е донесена 
по влегувањето во сила на Законот за измени и 
дополненија на Основниот закон за организација и 
финансирање на социјалното осигурување, Устав-
ниот суд на Македонија утврди дека не постојат 
процесни претпоставки за оценување согласноста 
на наведената одлука со закон што повеќе не се 
применува. 

У. бр. 82/67 
5 април 1968 година с 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Перо Коробар, е. р. 
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Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Чомов Димитар од Битола, ул. „Стив Наумов" бр. 46, 
поднесе до овој суд тужба за развод на бракот про-
тив Јаревска Вера, по маж Чомовска од село Бу-
ково, со последно место на живеење во Битола, ул. 
Пере Тошев бр. 17. Бидејќи тужената Вера сега 
е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува 
во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на СРМ" да се јави или да 
одреди свој застапник. Во противен случај ќе & 
биде одреден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 105/68. 
(33) 

Трајчевски Доне од Битола, ул. „Александар Ту-
рунџев" бр. 73, поднесе до овој суд тужба за развод 
на бракот против Маријанти Николаиду, сега во 
Австралија со непозната адреса. Бидејќи тужената 
е со непозната адреса, се поканува во срок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ" да се јави во овој суд или да од-
реди свој застапник. Во противен случај, на туже-
ната, ќе и биде одреден застапник по службена 
должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 176/68. 
(34) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1195, страна 1021, книга V, е запишано под 
фирма: „Котекс" импорт-експорт — Сплит — Сто-
вариште за текстилна и крзнена стока и кожна га-
лантерија — Скопје, ул. „27 март" број 7. Предмет 
на работењето на стовариштето е: трговија на голе-
мо и мало со следните стоки: текстил, куса и пле-
тена стока и конфекција, крзнена стока, кожа, сед-
ларска и ременска стока и прибор, сурова кожа, 
волна и крзно, животински отпадоци и влакна, само 
волна сите видови; галантерска и базарска стока 
и играчки, само кожна, кожно-текстилна, кожно-
книжна и пластична галантерија. 

Стовариштето е основано од работничкиот совет 
на „Котекс" импорт-експорт — Сплит, со одлука 
од одржаната седница од 30 и 31. X. 1967 година. 

Раководител на стовариштето е Димитровски 
инж. Иван. 

Стовариштето во Скопје ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, Димитровски Димитар, ш е ф на претставниш-
твото во Скопје, овластен да врши промет со стока 
што е предмет на работа на единицата. Самостојни 
права единицата — стовариштето нема. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 167 од 1,2. Ш. 1968 година. (652) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. VI. 1967 година, рег. бр. 11/55, книга IV, е за-
пишана под фирма: Продавница во Битола на Зем-
јоделската задруга „Илинден", е. Стење. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на све-
ж а и сува риба. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Илинден" од е. Стење, со одлука бр. 167 од 
15. V. 1967 година од задружниот совет и решение-
то бр. 04-4246/1 од 3. VI. 1967 година од Санитар-
ната инспекција на Собранието на општината Би-
тола. 

Раководител на продавницата е Крстевски То-
дор, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 126/67. (1271) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. VI. 1967 година, рег. бр. 22/62, книга I, е запи-
шан под фирма: Погон за ремонт и одржување на 
механизација — Прилеп на Земјоделскиот комби-
нат „Прогрес" од е. Долнени. Предмет на работе-
њето на погонот е: вршење генерални ремонти, сред-
ни и лесни оправки на сите видови машини, трак-
тори, разни превозни средства и земјоделски ору-
дија, лиење на разни делови, предмети и израбо-
тување на истите од разни обоени метали и сиво 
сурово железо за свои потреби и за потребите на 
други стопански организации и изработување на 
разни браварски работи од лим и железо од разни 
профили; вршење сервис на сите видови трактори, 
комбајни, земјоделски машини и приклучни ору-
дија на сите земјоделски стопанства и задруги. 

Погонот е основан со присоединување^ на Ме-
ханичко-браварската работилница „Металец" — од 
Прилеп кон Комбинатот „Прогрес" — е. Долнени, 
со одлука од работничкиот совет на „Прогрес" — 
е. Долнени од 23. Ш. 1967 год. 

Погонот ќе го потпишува Чутановски Миле, в. 
д. директор, и Димески Ордан, финансиски книго-
водител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 104/67. (1280) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. VI. 1967 година, рег. бр. 5/55, книга I е запи-
шано следното: Земјоделската задруга „Чагор" од 
е. Лопатица, престана со својата работа и се бри-
ше од регистарот на стопанските организации, со 
тоа што средствата, правата и обврските ги презе-
ма „Лозар" — Битола. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 797 од 19. IV. 1967 година од работничкиот со-
вет на Комбинатот „Лозар" од Битола, решение-
то бр. 03-3307 од 29. Ш. 1967 година од Собранието 
на општината Битола и договорот бр. 3701/1 од 20. 
IV. 1967 година меѓу општината Битола и комби-
натот у,Лозар" од Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 138/67. (1284) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. VI. 1967 година, рег. бр. 1/59, книга П е запи-
шано следното: Мешовитото трговско претпријатие 
„Црна Река" од е. Тополчани, престана со својата 
работа и се брише од регистарот на стопанските 
организации, кој го води овој суд, поради присое-
динување кон Земјоделскиот комбинат „Црна Ре-
ка" од е. Тополчани. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 135/3 од 14. IV. 1967 година од работната заед-
ница на Мешовитото трговско претпријатие „Црна 
Река" е. Тополчани и одлуката бр. 09-936/1 од 18. 
IV. 1967 година од работничкиот совет на Земјо-
делскиот комбинат „Црна Река" е. Тополчани. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 139/67. (1285) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. VI. 1967 година, рег. бр. 22/55, книга I е запи-
шано следното: Им престанува овластувањето за 
потпишување на Ивановски Милан и Марковски 
Борис, кои до сега ја потпишуваа Земјоделската 
задруга „Извор" е. Боишта. 
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Се овластуваат Трајко Ѓорѓиевски и Веле Ди-
мовски, да ја потпишуваат задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 184/67. (1289) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. VI. 1967 година, рег. бр. 11/55, книга IV е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Земјо-
делската задруга „Илинден" од е. Стење, Ресен уш-
те со откуп и продажба на суви риби. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 223 од 12. VI. 1967 год. од задружниот со-
вет на Земјоделската задруга „Илинден" е. Стење 
и решението бр. 04-5345/1 од 14. VI. 1967 година од 
Одделението за стопанство на општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 165/67. (1299) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1099, страна 511, книга V е запишана под 
фирма: Комбинирана занаетчиско-трговска работ-
на организација „Кораб" — Скопје, ул. „275" бр. 9. 
Предмет на работењето на работната организација 
е посредување во стоковниот промет на артикли 
од градежен материјал и суровина од групата на 
метали. 

Работната организација е основана од основа-
чите на основачкото собрание, одржано на 1. VП. 
1967 година и тоа: Јован Штерјовски, Шилев Коста, 
Ристо Штерјов, Живко Дамјановски, Божаров Пе-
ро; Касиновски Тодор Игно, Тодорова Фора, Јор-
данова Благица, Трај кова Благородна и Јорд анов-
ска Грозда. 

Работната организација ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овластува-
њето, Јован Штерј овски, в. д. директор. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Комбинираната занаетчиско-трговска работна 

организација „Кораб" — Скопје е конституирана на 
5. VП. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 718 од 21. УШ. 1967 година. (1312) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1097, страна 491, книга V, е запишано под 
фирма: Претпријатие за промет на големо и мало 
и посредување со сите производи од земјоделието, 
сточарството и индустријата „Балкан промет" — 
Скопје, ул. „Партизанска" бр. 13. Предмет на рабо-
тењето на претпријатието е: промет на големо и 
мало и посредување на сите производи од земјоде-
лието, сточарството и индустријата. 

Претпријатието е основано од група граѓани 
на основачкото собрание одржано на 10. УШ. 1967 
година и тоа: Азири Синани, Јовчев Спасе, Ламбро 
Гаќидов, Спасе Јовчевски, Флорин Ѓорѓиевски, Ве-
ра Јовчева, Ристо Поповски, Николов Димитра, Па-
јаков Кица, Павловски Слободан, Павловски Иван 
и Бранислав Бојаџиев. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето, Азир 
Јонуз Синани, в. д. директор. 

Претпријатието е конституиран© на 10. УШ. 1967 
година. 

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

бр. 725 од 16. УШ. 1967 година. (1316) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1003, страна 943, книга IV, е запишано 
следното: Дејноста на Комисионото посредничко 
претпријатие „Скопје-Комерц" — Скопје, ул. „106а" 
бр. 90, согласно одлуката на работната заедница од 
24. У.Ш 1967 година и елаборатот за економска оп-
равданост во иднина се проширува и со: посред-
ништво за купо-продажба на недвижни имоти, стан-
бени и деловни згради, простории, дуќани, скла-

дишта, магазини и помошни простории на подра-
чјето на градот Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 680 од 25. УШ. 1967 година. (1403) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. УШ. 1967 година, рег. бр. 17/67, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 109, на Индустријата за текстилна 
конфекција „Предраг Херуц" — Загреб. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на тек-
стилна конфекција, чевли и спортски реквизити. 

Продавницата е основана од Индустријата за 
текстилна конфекција „Предраг Херуц" — Загреб, 
со одлука бр. 8675/66 од 22. УП. 1966 година од ра-
ботничкиот совет и решението бр. 03-6827/1 од 28. 
УШ. 1967 година на Пазарната инспекција при Со-
бранието на општината Битола. 

Раководител на продавницата е Методија Ге-
оргиевски, а ќе ја потпишува лицето што е овла-
стено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 182/67. (1438) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. УШ. 1967 година, рег. бр. 5/59, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „7 
ноември" бр. 35 на Претпријатието за производство 
на готова облека и шивачки услуги „Солидност" 
— Прилеп. Предмет на работењето на продавница-
та е продажба на конфекција. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Солидност" од Прилеп, со одлука бр. 3335 од 25. 
УШ. 1967 година од работничкиоат совет и реше-
нието бр. 07-10154 од 19. УШ. 1967 година од Одде-
лението за надзор и контрола на Општинското со-
брание — Охрид. 

Раководител на продавницата е Цветкоска Ду-
кадинка, а ќе ја потпишува лицето што е овла-
стено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 245/67. (1440) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. УШ. 1967 година, рег. бр. 8/67, книга П, е запи-
шано под фирма: Туристичко-хотелска населба 
„Инекс-Горица" во Охрид, на Претпријатието за ме-
ѓународна трговија „Интерекспорт" од Белград. 
Предмет на работењето на Туристичко-угостител-
ската населба е да врши угостителски и турис-
тички услуги во Охрид и Цавтат к а ј Дубровник; 
ќе врши механички и сервисни услуги и ќе издава 
на користење авто-такси, чамци и велосипеди; ќе 
обавува транспортни и земјоделски услуги со пре-
возни средства на други работни организации и ин-
дивидуални граѓани; од својата економија ќе врши 
продажба на земјоделски и парковски производи; 
ќе уредува и одржува парковски површини на дру-
ги работни организации и индивидуални граѓани. 

Туристичко-хотелската организација е основа-
на од Претпријатието за меѓународна трговија 
„Интерекспорт" од Белград, со одлука од работнич-
киот совет од 16. П. 1967 година, а погонот е на-
станат од бившото угостителско претпријатие „Го-
рица" — Охрид кое е присоединето кон „Интерекс-
порт" — Белград. 

Туристичко-хотелската населба ќе ја потпишу-
ва Благо Шапкар, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 121/67. ^ (1439) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. УШ. 1967 година, рег. бр. 8/55, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница број 11/3 во Прилеп, 
ул. „Борка Талески" бр. 48, на Трговското прет-
пријатие „Текстил" од Прилеп. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на електрич-
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ни уреди за домаќинството, телевизори, радиоапа-
рати, транзистори, грамофонски плочи и делови за 
електро-уреди. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Текстил" од Прилеп, со одлука бр. 410/1 
од 27. VI. 1967 година од работничкиот совет и уве-
рението бр. 07-63/251-1 од 23. VI. 1967 година од 
Одделението за надзор и контрола при Собранието 
на општината Прилеп. 

Раководител на продавницата е Ѓорѓиески Иван, 
а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 188/67. (1441) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. VIII. 1967 година, рег. бр. 21/67, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Сот-
ка ѓорѓиоски" бр. 73 на Кожарскиот комбинат од 
Високо. Предмет на работењето на продавницата е 
промет со чевли, конфекција од кожа и крзно, га-
лантерија од кожа и пластични материи, како и 
заштитни средства за заштита при работата. 

Продавницата е основана од Кожарскиот ком-
бинат од Високо, со одлука бр. ХП-ХШ-1966/1067 
од 22. IV. 1967 година од работничкиот совет и уве-
рението бр. 07-63/282 од 22. VП. 1967 година од Од-
делението за надзор и контрола на Собранието на 
општината Прилеп. 

Продавницата ќе. ја потпишува Петар М. Ко-
нески, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 220/67. (1442) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. VШ. 1967 година, рег. бр. 21/55, книга Ш е за-
пишана под фирма: Продавница во село Вевчани 
на Земјоделската задруга „Светлост" од е. Вевча-
ни. Предмет на работењето на продавницата е: про-
мет на мало со сите видови овошје и зеленчук, ко-
лонијални и прехранбени производи, сувомесни, ме-
сни и конзервирани производи и сите видови млеч-
ни производи. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Светлост" е. Вевчани, со одлука бр. 305 од 
12. VП. 1967 година од задружниот совет и реше-
нието бр. 09-5292/101 од 25. VП. 1967 година на Од-
делението за инспекциски работи — Струга. 

Раководител на продавницата е Чороски К. То-
ме, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 221/67. (1455) 

(^кружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. VIII. 1967 година, рег. бр. 3/67, книга П е запи-
шано следното: Угостителското претпријатие „Го-
рица" од Охрид, престана со својата работа поради 
присоединување кон Претпријатието за меѓународ-
на трговија „Интерекспорт" од Белград. 

Оваа промена е извршена врз основа одлука-
та бр. 01-57/1 од 6. Ш. 1967 година од работничкиот 
совет на Угостителското претпријатие „Горица" од 
Охрид и одлуката од работничкиот совет од 16. П. 
1967 год. на Претпријатието за меѓународна трго-
вија „Интерекспорт" од Белград. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 212/67. (1460) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1116, страна 803, книга V, е запишано под 
фирма: „Ауто мото строј" — претпријатие за ве-
летрговија, малопродажба, посредување и застапу-
вање на странски и домашни фирми — Загреб — 
Стовариште во Маџари, Скопје. Предмет на работе-
њето на стовариштето е: купопродажба на моторни 

возила, резервни делови, селскостопански машини 
и опрема, односно основната дејност на матичното 
претпријатие. 

Стовариштето е основано од „Ауто мото строј" 
— Загреб, со одлука на работничкиот совет од 18. 
П. 1967 година. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Белков-
ски Тоде, в.д. раководител. 

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

бр. 354 од 16. IX. 1967 година. (1477) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1105, страна 559, книга V, е запишана под 
фирма: Ѕидаро-фасадерека задруга „Караорман" — 
Скопје, ул. „29 ноември" бр. 46. Предмет на рабо-
тењето на задругата е ѕидаро-ф&садерска дејност. 

Задругата е основана од основачите на основач-
кото собрание, одржано на 15. VП. 1967 година, и 
тоа: Трајковски Јованов Ристо, Лазов Киров Пан-
чо, Миовски Сиљанов Митре, Ѓурчевски Гигов 
Здравко, Лековски Мојсов Тасе, Јанчевски Јастров 
Живко1, Китановски Алексов Драги, Ковачевски За-
харија Тјрајан, Ристевски Цветана Јошко, Панов-
ски Страхилов Предраг, А л е к о в с к и Ристов Стојче, 
Ристовски Јованов Боге и Арсовски Таков Лазо. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, Трајков-
ски Јованов Ристо, в.д. директор. 

Обврската пред банката е со едри потпис. 
Членови на привремениот управен одбор се: Ле-

ковски Тасе, претседател .на управниот одбор, Ар-
совски Лазо, Китановски Драги, Ристевски Боге и 
Лазов Пенчо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 840 од 31. УШ. 1967 година. (1478) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1120, страна 631, книга V, е запишана под 
фирма: „Оптика" — претпријатие за изработка на 
оптичка стока — Белград — Продавница бр. 11 во 
Скопје, ул. „Белградска" бр. 39 („Безистен"). Пред-
мет на работењето на продавницата е: монтажа; по-
правка и продажба на сите видови очила за по-
правка на видот, диоптерски стакла, сончени очи-
ла, заштитни очила, стручни апарати, сите видови 
фото апарати и фотоматеријали, медицински и оп-
тички инструменти на мало. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Оптика" — Белград од одржаната седница од 
30. I. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Гајиќ Момир. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 857 од 19. IX. 1967 година. (1482) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 510, страна 1095, книга П, е запишана под 
фирма: Претпријатие за изработка на конфекција 
„Сл!об^да" од; Врање — Продавница во Гевгелија, 
ул. „Маршал Тито" бр. 31. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на сите видови кон-
фекциски производи што ги произведува матичното 
претпријатие, производи од трикотажа (машка, жен-
ска и детска), постелина (јоргани, душеци, чарша-
фи) и останат дополнителен асортиман, како и чев-
ли (машки, женски и детски). 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Претпријатието за изработка на конфекција 
„Слобода" — Врање, со решение бр. 2136 од 23. VIII. 
1967 година. 
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Раководител на продавницата е Пеова Над&. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, вб границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 841 од 31. Ш. 1967 година. (1499) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 24, страна 203, книга I е запишана под 
фирма: Текстилна конфекција „8 март" од Охрид 
— Продавница во Дебар. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на конфекциски про-
изводи а поради дополнување на асортиманот и 
друга галантериска стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Текстилната конфекција „8 март" од Охрид, 
со одлука бр. 393/18. Ш. 1966 година. 

Раководител на цродавницата е Јани Селим 
Фаќири. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 513 од 08. VI. 1967 година. (1503) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 194, страна 569, книга I е запишано след-
ното: Дејноста на Услужното транспортно претпри-
јатие за превоз на стоки и патници „Пролетер" — 
Крива Паланка, согласно со одлуката бр. 558 од 26. 
X. 1967 година на работничкиот совет и елабора-
тот за економска оправданост се проширува и со: 
организирање излети во земјата, отворање посто-
јани и повремени линии во земјата, за превоз на 
патници и за групно превезување на сите видови 
туристички патувала; издава и зема под наем и 
врши услуги со автобуси, патнички возила (лесни 
коли) и камиони; вадење на пасоши и сите други 
видови патни исправи и издавање на визи и деви-
зи; продажба на сите видови патнички билети. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 859 ОД 19. IX. 1967. година. (1508) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег, бр. 245, страна 687, книга I е запишано след-
ното: Фирмата на Претпријатието за производство, 
откуп, обработка и продажба на тутун во лист „Мо-
ша Пијаде" — Неготино, согласно одлуката на ра-
ботничкиот совет од одржаната седница на 8. УП. 
1967 година се менува и гласи: „Југо-тутун" — 
здружено претпријатие — Скопје — Организација 
во состав за производство и обработка иа тутун 
„Моша Пијаде" — Неготино. 

Скратеното име на организацијата е: „Југо-ту-
тун" — здружено цретпријатие „Моша Пијаде" — 
Неготино. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 850 од 29. IX. 1967 година. (1509) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1124, страна 651, книга V, е запишана под 
фирма: Фабрика за производство на конфекција 
„Партизанка" — Делчево — Комерцијална служба 
со претставништво и стовариште во Скопје, ул. 
„НО" бр. 15. Предмет на работењето на комерцијал-
ната служба е: набавка на основен материјал — 
суровини за производство на конфекција од сите 
видови синтетички, вештачки и природни ткаени-
ни и трикотажа за производство на фабриката и 
потребите на кооперантите; набавка на сите видови 
помошни материјали за потребите на сопственото 
производство и потребите на кооперантите; про-
дажба на сите видови сопствени производи на ф а -
бриката и производи на кооперантите било конфек-
ција или трикотажа; продажба на помошни мате-

ријали бд конфеќцијата „Партизанка" и кооперан-
тите; 

Комерцијалната служба е основана од работнич-
киот совет на Фабриката за производство на кон-
фекција, со одлука од одржаната седница на 28. ГЃ. 
1967 година!. 

Комерцијалната служба со претставништва и 
стовариште во Скопје ќе ја потпиушва, задолжува 
и раздолжува во границите на Овластувањето' Ки-
рил Крстев Мил ајдинов, раководител. 

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

бр. 268 од 18. IX. 1967 година. (1510) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1125, страна 655, книга V, е запишана под 
фирма: „Лешина" — Љубљана — Продавница во 
Скопје, ул. „11 октомври" бр. 125. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е трговија на мало со 
производи од следните трговски струки: а) намеш-
тај ; б) електротехнички материјал, и тоа: електро»-
технички уреди за домаќинство1, разладни уреди и 
уреди за домаќинство; ц) железарија и метална 
стока, и тоа: лимена стока; д) текстилна стока, куса 
и плетена и конфекција, и тоа: ткаени текстилни 
производи, текстилна конфекција, хемиско обрабо-
тени ткаенини; г) спортски прибор, и тоа: спортски 
прибор од дрво) ф) канцелариски материјал, хар-
тија, прибор за пишување и школски прибор, и тоа: 
железни ормани за депонување на документи; г) 
книги и музикални, и тоа: уметнички репродукции; 
х) старини и умети,ини, и тоа: уметнички дела. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Леснина" — Љубљана, со одлука на ра-
ботничкиот совет од одржаната седница на 27. IV. 
1967 година. 

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

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

бр. 813 од 18. IX. 1967 година. (1512) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 10, страна 109, книга V, е запишана под 
фирма: Инвалидско занаетчиско производно прет-
пријатие „Билјана" — Скопје — Продавница во 
Скопје, населба „Аеродром". Предмет на работење-
то на продавницата е: продажба на сите видови 
свои производи и производи од други претприја-
тија, како на дополнување на асортиманот на сто-
ката и продажба со услужување на безалкохолни 
и алкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Инвалидското занаетчиско производно прет-
при татне „Билјана" — Скопје, со одлука на работ-
ничкиот совет од одржаната седница на 12. УП. 1967 
година. 

Раководител на продавницата е Лука Ника-
љевиќ. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 959 од 29. IX. 1967 година. (1513) 

Окружниот стопански суд во Скопје об1*авува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1108, страна 571, книга V, е запишана под 
фадма: Индустрија за шапкч, капи и коч Фетши! а 
„Ресава" — Скетозарево — Продавница во С к о т е , 
ул. „394" бр. 96. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на мало на производи произве-
дени од матичното претпријатие. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Индустријата за шапки, капи и конфекцша „Ре-
сава" — Светозарево, со одлука од % VI. 1967 го-
дина. 
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Продавницата ќе ја потпишува, задолжува а 
раздолжува во границиве на овластувањето рако-
водителот Милошевски Драган. 

Од Окружниот стопанска суд во Скопје, Фи. 
бр. 865 од 6, I К , 1967 година. (1515) 

Окружниот Стопански суд во Скопје објавува 
д е к а д о регистарот на Претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1113, страна 591, книга V, е запишано под 
фирма: Занаетчиско услужно, електроне доинстала-
терСко претпријатие „Кале" — Скопје, ул. „124" бр. 
В. Предмет на работењето на претпријатието е: вр-
шење работи од електроинсталатерска и водоинста-
латерска занаетчиска дејност. 

Претпријатието е основано од задружниот со-
вет на Занаетчиската услужна електроводоинста-
латерска и водоинсталатерска задруга „Кале" — 
Скопје, со одлука бр. 421 од 21. УШ. 1967 година со 
прераснување во стопанска организација под име: 
Занаетчиско, услужно, електроинсталатерско прет-
пријатие „Кале" — Скопје. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Ибраими демаил, в.д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Претпријатието е конституиран© на 19. УШ. 1967 

година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 848 од 13. IX. 1967 година. (1519) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и .дуќаните, 
гег. бр. 1111, страна 583, книга У, е запишана под 
фирма: Ѕидаро-фасадерска и молерска задруга „Ра-
дика" — Скопје, ул. „Индустриска" број 1. Пред-
мет на работењето на задругата е ѕидаро-фасадер-
ска и молерска дејност. 

Задругата е основана од основачите: Божинов-
ски Тихомир, Гуговски Ѓеро, Божиновски Тодор, 
Поповски Јован, ДУКОВСКИ Крсто, Коциков Стојче, 
Пеоичков Ристе, Каоапандов БОРИС, Станковски 
Драган, Ловачев Лазар, Крстев Оливер, Таповски 
Спиро, Синани Ебип, Ангелина Таповска, Несторов-
ска Весела, на основачкото собрание, одржано на 
25. УШ. 1967 година. 

Задругата ќе ја потпишуваат задолжуваат и 
раздолжеваат во грачипите на овластувањето Кр-
стев Оливер, в.д. директор. Тановски Спиро и Си-
нани Ебип, основачи на задругата. 

Членови на привремениот управен одбор се: Си-
нани Ебип. претседател, Дуковски Крсто, Крстев 
Оливер. Таповска Ангелина и Несторова Васа. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Ол Окружниот стопански суд во Скопје, Фч. 

бр. 852 од 6. IX. 1967 година. (1516) 

Окружниот стопански СУД во Скопје обавува 
дека во ретлтстарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1113, страва 591, книга I е запишано след-
ното: Фирмата на Занаетчиското услужно, ел^ктоо-
водоинсталатерско претпријатие ..Кале" — С^опте, 
ул. .,124" бр. 8, согласно одлуката бр. 520 од 16. IX. 
1967 година се менува и гласи: Електро--*одоинста-
латерско претпријатие „Монтажа" — Скопје. 

Од ОКРУЖНИОТ стопански суд во Скопје, 
бр. 934 од 29. IX. 1967 година. (1520) 

Окружниот стопански СУД во Скопје обавува 
дека во Регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1123, страна 643, книга У, е запишана под 
фчрма: У е лужно-елект^оинстал атевска залруга 
.,Едисон" — Скопје, ул. „Мирче Ацев" бр. 159. Пред-
мет на работењето на задругата е електроштстала-
терска дејност. 

Задругата е основана од основачите на осно-
вачкото собрание, одржано на 20. УШ. 1967 година 
и тоа: Лековски Љубомир. Божиновски Миле, Хри-
стовски Милорад, Ристовски Томо, Стојанов Благо-
ја, Мицевски Драган, Ангелов Слободан, Ченгич 

Сали Мустафа, Стојадин Маневски и Најдо Геор-
гиевски,; 

Задругата ќ е ја потпишува, задолжува и раз-
должува Лековски Спиров Љубомир, в.д. директор 
во границите на овластувањето. 

Членови на привремениот управен одбор се: 
Ристовски Томо, Стојанов Благоја Христовски Ми-
лорад, Мицевски Васил и Ченгич Мустафа. Прет-
седател на управниот одбор е Христовски Милорад, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 971 од 29. IX. 1967 година. (1523) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1121, страна 635, книга У, е запишана под 
фирма: Монтажно-инсталатерска занаетчиска ус-
лужна задруга „Греење" — Скопје, ул. „Радњанска" 
бр. 17. Предмет на работењето на задругата е ин-
сталирање централно греење и уреди за аклима-
тизација. 

Задругата е основана од основачите на основач-
кото собрание, одржано на 6. IX. 1967 година, и 
тоа: Јанковиќ Митар Богдан, Поповски Лозов Дра-
ган, Исајловски Р. Борис, Колевски Ф. Драган, Ол-
товски Ѓ. Никола, Илиевски Р. Ристо, Кршинар Б. 
Ленче, Танасковиќ Ж . Живко, Нуј редни И. Кадри 
и Петровски Петар. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Јацковиќ Митар Богдан, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Членови на привремениот управен одбор се: 
Танасковиќ Живко, Петровски Петар, Олтовски Ни-
кола, Колевски Драган и Јанковиќ Богдан. Прет-
седател на управниот одбор е Танасковиќ Здрав-
ков Живко. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 953 од 26. IX. 1967 годЈша. (1524) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1122, страна 639, книга V, е запишана под 
фирма: Браварска задруга „Феролимал", Скопје, на-
селба „Козле" ул. „КО 1" бб. Предмет на работе-
њето на задругата е браварска дејност. 

Задругата е основана од основачите на осно-
вачкото собрание, одржано на 5, IX. 1967 година и 
тоа: Џеоков Ристо, Марковски Александар, Драган 
Димовски, Стефановски Благоја, Трајкова Ружа, 
Сантовски Муарем. Николиќ Јанко, Величков Ста-
ноил, Китановски Панче, Велков Спиро, Демир Му-
зафер, Ра јчин Стефан и Исмаиловски Исмаил. 

Задугата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
дал жува Џерков Ристо, в.д. директор, во грани-
ците на овластувањето. 

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

Димковски Драган, Трпкова Ружа, Стефановски 
Благоја, Исмаиловски Исмаил и Перков Ристо. 
Претседател на управниот одбор е Димковски Дра-
ган. 

Од О К Р У Ж Н И О Т стопански суд во Скопје, Ли. 
бр. 883 од 29. IX. 1967 година. (1525) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на прегори! ати јата и дуќаните, 
рег. бр. 913, страна 309. книга IV, е запишано след-
ното: Дешоста на Заводот за станбено-комунално 
стопанисување — Скопје, согласно одлуката број 
5045/1 од 31. Ш. 1967 година, на работничкиот совет 
и елаборатот за економска оправданост се проши-
рува и со вршење угостителски услуги. 

Од О К Р У Ж Н И О Т стопански суд во Скопје, Ли. 
бр. 913 од 26. IX. 1967 година. (1528) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 935, страна 847, книга V е запишано 
следното: На досегашниот в. д. директор на Пого-
нот во Скопје на Претпријатието за јавни патишта 
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„Македонија пат" — Скопје, Славко Павлов, му 
престанува правото за потпишување. За заменик на 
в. д. директорот на погонот е назначен Ќурчиев Ни-
кола, секретар-правник. Тој погонот ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со стариот регистриран: потписник 
Неделко Сарџовски, ш е ф на сметководството на по-
гонот, -сметано од 3. X. 1967 година. 

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

бр. 978 од 5. X. 1967 год. (1529) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 100(2, страна 289, книга V е запишано след-
ното: Дејноста на Издавачкото претпријатие „Про-
света" — Скопје, согласно одлуката на работната 
заедница од одржаниот состанок на 8. УШ. 1967 го-
дина и елаборатот за економска оправданост се про-
ширува и со: а) продажба на школски и канцела-
риски материјали, и б) производство и пласман на 
уметнички предмети и сувенири. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 820 од 29. IX. 1967 година. (1530) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот ма претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 774, страна 503, е запишано следното: Деј-
носта на Стовариштето во Скопје, ул. „11 октомври" 
бр. 76/П, на Трговското претпријатие за огногасна 
опрема, материјали и прибор „Ватротехна" — Заг-
реб се проширува и со: продажба на производи на 
хигиенско-техничка заштита, сите видови чамци, 
авто-гуми (сите димензии), и електро помии, според 
решението за регистрација на матичното претприја-
тие, Фи. бр. 1869/66-2 од, 28. УП. 1966 година на Ок-
ружниот стопански суд во Загреб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 756 од 29. IX. 1967 издига. (1531) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. IX. 1967 година, рег1, бр. 25/67, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола на ул. „Ор-
дан Николов" бр. 49 на Претпријатието за произ-
водство на облека и з дол ништа — конфекција „Сло-
бода" од Димитровград. Предмет на работењето на 
продани,ицата е продажба на сопствените конфек-
циски производи: машка, женска и детска облека и 
з дол ништа, а како дополнување на асортиманот 
трикотажа и здолништа на други производителни 
организации. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
конфекција „Слобода" — Димитровград, со одлука 
бр. 2007 од 12. УШ. 1967 година на работничкиот 
совет и решението бр. ОЗ—6984/1 од 31. УШ. 1967 
година на Пазарната инспекција на Собранието на 
општината Битола. 

Продавницата ќе ја потпишува Јовчевски Вас-
ко, раководител, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр, 273/67. (1541) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. IX. 1967 година, рег. бр. 6/67, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „Гоце 
Делчев" бр. 40, на Трговското претпријатие „Цве-
тан Димов" од Скопје. Предмет на работењето на 
продавницата е промет со текстил и текстилни про-
изводи. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Цветан Димов" — Скопје, со одлука бр. 
92 од 6. IV. 1967 година од работничкиот совет и 
решението бр. 07—8086/3 од 11. IX. 1967 година од 
Одделението за надзор и контрола на Собранието 
на општината Охрид. 

Раководител на продавницата е Р а т а р и Ризван, 
а ќе ја потпишува задолжува и раздолжува лицето 

што е » овластено да го потпишува претпријатието. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 

бр. 168/67. (1543) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. IX. 1967 година, рег. бр. 20/67, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола на Специ-
јализираното трговско' претпријатие на големо и 
сервис за поправка на часовници „Хронометар" од 
Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: 
промет на мало со часовници и мерни инструменти, 
златна и обична бижутерија, пластична, кожна и 
метална галантерија и друга индустриска стока за 
лична употреба и сервисна работилница за оправка 
на часовници и мерни инструменти. 

Продавницата е основана од Специјализираното 
трг0В1СК0 претпријатие „Хронометар" од Скопје, со 
одлука бр. 7 од 31. I. 1966 година од работничкиот 
совет и решението бр. ОЗ—5881/1 од 19. УП. 1967 го-
дина од Пазарната инспекција на Собранието на 
општината Битола. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 213/67. (1544) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. IX. 1967 година, рег. бр. 26/67, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола на ул. 
„Маршал Тито" бр. 103 на Индустријата за крзно, 
кожа и текстилна конфекција „Обнова" од Шабац. 
Предмет на работењето на продавницата е: промет 
на мало со крзна, кожна и текстилна конфекција 
сопствено производство на „Обнова" од Шабац, а 
како дополнување на асортиманот машка и женска 
облека., трикотажне и кожни галантериска стоки. 

Продавницата е основана од Индустријата за 
крзно, кожа и текстилна конфекција „Обнова" од 
Шабац, со одлука бр. 2257 од 17. VI. 1967 година 
од работничкиот совет и решението бр. 03—6607/1 од 
6. IX. 1967 година на Пазарната инспекција на Соб-
ранието' на општината Битола. 

Продавницата ќе ја потпишува Велковски Вој-
не, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 259/67. (1545) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. IX. 1967 година, рег. бр. 24/67, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола на ул. „Ма-
кедонија" бр. 13 на Производното услужно- прет-
пријатие „Тапетар" од Титов Велес. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на тапа-
ц и р а намештај, јоргани, душеци, друга посте лина 
и конфекција. 

Продавницата е основана од, Производното ус-
лужно претпријатие „Тапетар" од Титов Велес, со 
одлука бр. 910 од 11. УШ. 1967 година од работнич-
киот совет и решението бр. ОЗ—22/60(26 од 8. УШ. 
1967 година на Пазарната инспекција на Собранието 
на општината Битола. 

Раководител на продавницата е Видановски Гор-
ѓи, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 272/67. (1546) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IX. 1967 година, рег. бр. 27/55, книга I, е запиша-
на под фирма: Колонијална продавница број 2 во 
село Буково, Битола, на Земјоделската задруга „Нов 
живот" од е. Буково. Предмет на работењето на 
продавницата е промет со прехранбени продукти и 
предмети од општа употреба. За продажба на леб 
нема услови. 
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Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Нов живот", е. Буково, со одлука од работ-
ната заедница од 8. УП. 1967 година и решението 
бр. 04—6437/1 од 19. УШ. 1967 година на Санитар-
ната инспекција на Собранието на општината Би-
тола. 

^ Раководител на продавницата е Ристевски Ристо, 
а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја 
потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 268/67. (1547) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. IX. 1967 година, рег. бр. 1/65, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница „Буковски мост" во 
Битола, ул. „Иво Рибар — Лола", на Трговското 
претпријатие „Разнопромет" од Битола. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на животни 
намирници и предмети за куќни потреби. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Разнопромет" од Битола, со одлука бр. 83 
од 15. П. 1967 година на работничкиот совет и ре-
шението бр. 04—3840/1 од 17. УП. 1967 година на 
Санитарната инспекција на Собранието на општи-
ната Битола. 

Раководител на Продавницата е Митревски Спа-
се, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 255/67. (1548) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IX. 1967 година, рег. бр. 1/65, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница за текстил „Битола" 
од Битола, на ул. „Методи Танчев" број 2 на Тр-
говското претпријатие „Разнопромет" од Битола. 
Предмет на работењето на продавницата е промет 
на мало со: текстилни стоки, текстилна галантерија, 
куси и плетени стоки. 

Продавницата е основана од, Трговското прет-
пријатие „Разнопромет" од Битола, со одлука бр. 630 
од 25. УП. 1967 година на работничкиот совет1 и ре-
шението бр. 03—6582/1 од 18. УШ. 1967 година на 
Пазарната инспекција на Собранието на општината 
Битола. 

Раководител на продавницата е Владо Георги-
евски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 287/67. (1549) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 99, стра-
на 493, книга I е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Башкими", село Слупчане, Куманов-
ско. Предмет на работењето на задругата е: зем-
јоделско производство на општонародна имовина 
— земја земена под закуп или добиена на бесплат-
но користење, организирање на земјоделско' произ-
водство на земјата на индивидуалните производи-
тели преку создавање на разни видови кооперација; 
организирање на производство со тутун и откуп на 
тутун; организирање и подигање на овошни и ло-
зови насади на имот на задругата и со индиви-
дуалните производители; вршење на услуги на зем-
јоделски производители со земјоделски машини и 
справи како и со вршење на разни други услуги 
што се во врска со земјоделското производство; 
договарање на вишоци на земјоделско производство 
и пласман на истите од своето подрачје; снабдува-
ње по пат на продажба со потребни репродукцио-
ни материјали, семе, ѓубрива и друго; преработка 
на земјоделски производи; организирање на ште-
дење и кредитирање; стручно издигнување на ка -
дри потребни за обавување на стопански актив-

ности на задругата; организирање на сточарство 
и краварство; организирање развој на живинар-
ство; заштита на сите видови растенија; продаж-
ба на индустриски прехранбени производи како и 
продажба на градежни материјали. 

Задругата е основана од основачите на основач-
кото собрание, одржано на 17. IV. 1967 година и 
тоа: Мустафа Ками, Емини Гани, Шефик Асани, 
Фериз Сулејмани, Мамут Исмаиљ, Керими Ебиб, 
Акија Ебиб, Емини Емин, Гелик Димитар, Заири 
Љутви, Ќамил Алими, Ваид Кадрија, Ибраими Де-
ари, Ќемал Таири, Амди Бисими, Митад Ејупи, Ли-
ман Керими, Исмет Ашими, Веби Керими, Камил 
Назив, Мефаиљ Амдија, Осман Амети, Шукри Са-
ли, Назим Саба, Шефкет Алија, Иса Асани, Љут-
ви Рецепи, Риза Алити, Веби Тасим, Шаип Ра-
кипи, Бејзад Раими, Ба јрам Мамути, Бекир Аме-
ти, Иса Раим и Исљам Биљали. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат, во границите на овластувањето, Му-
стафа Ќамил, в. д. директор, и Емини Гани. 

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

Шаип Ракипи, Гани, Емини, Фериз Сулејмани, Ке-
мал Таири и Ге лик Димитар. Претседател на управ-
ниот одбор е Гани Емини. 

Од Окружниот стопански суд во Скоцје, Фи. 
бр. 413 од 19 У. 1967 година. (907) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 202, стра-
на 413, книга II е запишана под фирма: Станбена 
задруга „Напредок" — Скопје, ул. „Загребачка". 
Предмет на работењето на задругата е : задружна 
изградба на станбени згради и станови за потре-
бите на своите членови, со средства на членовите 
и со помош на општествената заедница; изведу-
вање на градежни и занаетчиски работи од об-
ласта на градежништвото, ѕидаро-фасадерскиот, мо-
лерскиот, електроинсталатерскиот, водоинсталатер-
скиот, браварскиот и механичарскиот занает преку 
свои погони, преку свои членови и преку трети 
лица. 

Задругата е основана од основачите на основач-
кото собрание одржано на 14 мај 1967 година и 
тоа: Матовски Ѓоко, Поповска Илинка, Жупано-
ски Димитрија, Доленац Адолф, Милевски Науме, 
Поповски Ристо, Исмаили Икмет, беровска Зора, 
Поповски Киро, Торбевски Цветко, Жупановски Кр-
сто, Стефановски Ѓуро, Ѓерасимовски Војдан, По-
повски Илија, Јоновски Ристо, Беровски Павле, 
Ангеловски Ристо, Димовски Тихомир, Пошка 
Емаил, Јанчевски Климе, Јускосхи Ибраим, Зенде-
лоски Муса и Бекироски Рамадан. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, Ж у п а -
носки Ристов Љубе, в. д. директор. 

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

Героски Павле, Јоноски Ристо, Жупаноски Крсто, 
Доленац Адолф и Поповски Илија. Претседател на 
управниот одбор е Героски Павле. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 898 од 18. IX. 1967 година (1483) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 26, стра-
на 408, книга II е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Житиште", село Мршевци — Комер-
цијално-агенциска служба „Житиште", со тргови-
ја на големо и мало Скопје, ул. „220" бр. 4. Пред-
мет на работењето на задругата е промет на го-
лемо и мало и тоа со: % прехранбени артикли; су-
вомесни и млечни производи; индустриски и ме-
шани стоки; добиточна храна: грана 114 како и 
огревен материјал; откуп на овошни и зеленчу-
кови производи; волна и друго; алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, како и посредување за било 
какви работи помеѓу правни и физички лица н а 
територијата на СФРЈ. 
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Задругата е основана од задружниот совет на 
Земјоделската задруга „Житиште" село Мршевци, 
Скопско, со одлука од одржаната седница на 1. VII. 
1967 година. 

Раководител на задругата е Калков Коста. 
Комерцијално-агенциската служба ќе ја пот-

пишува, задолжува и раздолжува задругата, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 698 од 25. УП. 1967 година. (1248) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот, на задругите, на 24. X. 1967 
година, страна 118, реден број 1 е запишано осно-
вањето на Самопослуга, со седиште во село Каме-
ница, Беровско. Предмет на работењето на само-
послугата е продажба на сите видови прехранбени 
производи, млеко и млечни производи, трошење на 
алкохолни и безалкохолни пијалоци на мало, про-
дажба на бои и лакови, масла, канцелариски ма-
теријали, учебници и прибери, парфимерија и коз-
метика, порцелан и емајлирани садови, производи 
од тутун и кибрит, производи од конзервната инду-
стрија, леб и печиво, производи од шеќер и какао, 
овошје и зеленчук, месо и производи од месо. 

Самоггослугата е основана од страна на Земјо-
делската задруга „Руен" од село Каменица, Бе-
ровско. 

Раководител на самопослугата е Бранко Јоси-
фовски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавува директорот на задругата 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 336 од 12. X. 1967 година на 
задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 348/67. (!) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 24. X. 1967 го-
дина, страна 120, реден број 7 е запишано основање 
на Фурна со седиште во село Каменица, Беров-
ско. Предмет на работењето на фурната е произ-
водство и продажба на леб и тестени производи. 

Фурната е основана од страна на Земјоделската 
задруга „Руен" е. Каменица, Беровско. 

Раководител на фурната е Герасим Пантев, кој 
не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавува директорот на задругата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката бр. 342 од 12. X. 1967 година на 
задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 351/67. (2) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 24. X. 1967 го-
дина, страна 120, реден број 8 е запишано основа-
ње на Работилница за безалкохолни пијалоци, со 
седиште во село Каменица, Беровско. Предмет на 
работењето на работилницата е производство на 
безалкохолни пијалоци. 

Работилницата е основана од страна на Земјо-
делската задруга „Руен" од село Каменица, Бе -
ровско. 

Раководител на работилницата е Илија Марко-
виќ, кој не е овластен да ја потпишува. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 344 од 12 X. 1967 година на 
задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 352/67. (3) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 24. X. 1967 го-
дина, страна 120, реден број 9 е запишано основање 
на Текстилна продавница, со седиште во село К а -
меница, Беровско. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на текстилни производи, ку-

са, долга и плетена конфекција, галантерија, по-
стелини и други текстилни производи. 

Продавницата е основана од страна на Земјо-
делската задруга „Руен" од село Каменица, Бе-
ровско. 

Раководител на продавницата е Миле Стојме-
нов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавува директорот на задругата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката број 346 од 12. X. 1967 година на 
задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански руд во Штип, Фи. 
бр. 353/67. (4) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 24. X. 1967 го-
дина, страна 121, реден број 10 е запишано осно-
вање на Мешовита продавница, со седиште во село 
Каменица, Беровско. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на текстил, куса и плетена 
конфекција, каделски и јутени производи, ј ажар-
ска стока, галантерија, базарска, играчки, обувки 
и производи од гума, производи од пластична маса, 
железарски стоки, селскостопансхи машини и ала-
ти, вештачки ѓубрива и селскостопански произво-
ди, средства за заштита на добитокот, бои, лакови 
и масла, канцелариски материјал, учебници и при-
бери, парфимериски и козметички производи, до-
биток и храна за добиток, месо и преработки од 
месо, жито и мелени производи од жито, семенски 
стоки, животни намирници и предмети за куќни 
потреби, д е л и к а т е с и производа, производи од ше-
ќер и какао, зеленчук, овошје и преработки од ово-
шје и зеленчук, млеко и производи од млеко, тро-
шење на алкохолни и безалкохолни пијалоци, пре-
работки од тутун и кибрит и градежен материјал. 

Продавницата е основана од страна на Земјо-
делската задруга „Руен" од село Каменица, Бе -
ровско. 

ш Раководител на продавницата е Петар Андонов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавува директорот на задругата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката бр. 356 од 12. X. 1967 година на за-
дружниот совет на задругата и решението бр. 
06-2050/2 од 21. VIII. 1967 година на Отсекот за 
контрола при Општината Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 354/67. (5» 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 24. X. 1967 го-
дина, страна 121, реден бр. 11 е запишано осно-
вање на Касапница, со седиште во село Каменица, 
Беровско. Предмет на работењето на касапницата 
е колење на жива стока и живина за широка по-
трошувачка и внатрешен промет. 

Касапницата е основана од Земјоделската за-
друга „Руен" од е. Каменица. 

Раководител на касапницата е Марко Весе-
линов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавува директорот на задругата. 

Впишувањето на касапницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 354 од 12. X. 
1967 година од задружниот совет на задругата и 
решението бр. 06-2050/2 од 21. VIII. 1967 година на 
Отсекот за контрола на Општинското собрание 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 355/67. (6) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 24. X. 1967 го-
дина, стрна 121, реден број 12 е запишано основање 
на Продавница за брашно, со седиште во село К а -
меница, Беровско. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на брашно, мелнички произ-
води, жито и семенски стоки. 



3 мај 1968 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 16 — Стр. 255 

Продавницата е основана од Земјоделската за -
друга „Руен" од е. Каменица, Беровско. 

Раководител на продавницата е Славе Костади-
нов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавува директорот на задругата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката бр. 352 од 12. X. 1967 година на за-
дружниот совет на задругата и решението бр. 06-
2050/2 од 21. VIII. 1967 година на Собранието на оп-
штината Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 356/67. (7) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 99, страна 
493, книга I, е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Башкими", село Слупчане — Продавница 
во село Слупчане, Кумановско (број' 1). Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на селско-
стопански производи, индустриски прехранбени и 
^прехранбени производи и слично. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Башкими", село Слупча-
не, Кумановско, со одлука бр. 11/1 од 17. IV. 1967 
година. 

Раководител на продавницата е Ибраими Деари. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 523 од 16. VI. 1967 година. (1127) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 24. X. 1967 го-
дина, страна 122, реден број 13 е запишано основа-
ње на Продавница, со седиште во село Каменица, 
Беровско. Предмет на работењето на продавницата 
е чување, сместување и продажба на сите видови 
индустриски стоки. 

Продавницата е основана од страна на Земјо-
делската задруга „Руен" од е. Каменица, Беровско. 

Раководител на продавницата е Јордан Нико-
ловски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавува директорот на задругата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 350 од 12. X. 1967 година на за-
дружниот совет на задругата и решението бр. 06-
2050/2 од 21. VIII. 1967 година на Отсекот за кон-
трола на Собранието на општината Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 357/67. (8) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 24. X. 1967 го-
дина, страна 122, реден број 14 е запишано основа-
ње на Колонијална продавница број 2, со седиште 
во село Каменица. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на сите видови прехранбени 
производи, трошење на сите видови алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, на мало, продажба на мас-
ла и масти за јадење, бои, лакови, канцелариски 
материјали, учебници и прибор, парфимериски и 
козметички производи, порцелан и емајлирани са-
дови, производи од тутун и кибрит, производи на 
конзервната индустрија, леб и печива, производи 
од шеќер и какао, овошје и зеленчук, месо и про-
изводи од месо, млеко и производи од млеко. 

Продавницата е основана од страна на Земјо-
делската задруга „Руен" од е. Каменица, Беровско. 

Раководител на продавницата е Симо Костади-
нов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавува директорот на задругата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 348 од 12. X. 1967 година на за-
дружниот совет на задругата и решението бр. 06-
2050/2 од 21. VIII. 1967 година на Отсекот за кон-
трола на Собранието на општината Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 358/67. (9) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 24. X. 1967 го-
дина, страна 123, реден број 16 е запишано основа-
ње на Продавница за месо, со седиште во село К а -
меница, Беровско. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на месо, производи од месо 
и преработка на месо. 

Продавницата е основана од страна на Земјо-
делската задруга „Руен" од е. Каменица. 

Раководител на продавницата е Димитри Јан-
кулов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавува директорот на задругата. 

Впишувањето на продавницата е запишано во 
регистарот врз основа одлуката бр. 334 од 12. X. 1967 
година на задружниот совет на задругата и реше-
нието бр. 06-2050/2 од 21. VIII. 1967 година на Отсе-
кот за контрола на Собранието на општината Дел-
чево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 361/67. (10) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на 24. X. 1967 го-
дина, страна 72, реден број 3 е запишано проширу-
вање на дејноста на Земјоделската задруга „Руен" 
од е. Каменица, Беровско, уште и со: колење и про-
дажба на жива стока и месо, преработка на месо 
и сувомесни производи; производство на леб и тес-
тени производи; производство на безалкохолни пи-
јалоци; промет со градежни материјали; обавување 
на угостителска дејност; продажба на алкохолни и 
безалкохолни пијалоци на мало и големо; продажба 
на сите видови стоки на мало и големо. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа одлуката бр. 320 од 12. X. 1967 
година на задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 359/67. (11) 

КОНКУРСИ 
Претседателството на Македонската академија на 

науките и уметностите во Скопје 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места во 

администрацијата на Академијата: 
1. Технички секретар, 
2. Сметководител — благајник, 
3. Домаќин — економ, 
4. Дактилограф 1а — класа. 
Покрај општите услови, кандидатот треба да 

има: под 1 — оформено средно образование, под 
2 — завршено средноекономско училиште и пет го-
дини соодветно работно искуство, под 3 — средно 
образование и три години соодветно работно ис-
куство или непотполно средно образование и пет 
години соодветно работно искуство. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Пријавите со доказите дека се исполнети усло-
вите на Конкурсот се доставуваат до Академијата 
на науките и уметностите, Скопје, ул. „Душко По-
повиќ" бр. 1, пошт. ф а х 428. 

Пријавите кои не ќе бидат комплетирани со по-
требните докази нема да бидат разгледувани. 

Од Претседателството на Академијата 

ИСПРАВКА 
Во Конкурсот за пополнување на наставнички-

и асистентски места на установите на Медицин-
скиот факултет во Скопје, објавен во „Службен 
весник на СРМ" бр. 13 од 13 април 1968 година, под 
реден број 19 на место зборовите: „Тројца асистен-
ти по предметот судска медицина" треба да стои: 
„Еден асистент по предметот судска медицина". 
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СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

ЗА ИЗБОР И ПРЕИЗБОР 
1. За по еден наставник со постојанен работен однос 

во звањето редовен професор, вонреден профе-
сор, виши предавач, доцент или предавач по 
предметите: 
— Теорија и политика на стопанскиот развој 
— Политичка економија. 

2. За по еден асистент со постојанен работен однос 
по предметите: 
— Политичка економија 
— Математика за економисти. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Факултетот. 
Конкурсот ќе трае 15 дена од објавувањето, од-
носно до пополнување на работните места. (991) 

ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА „МА-
КЕДОНИЈА ПАТ" — СКОПЈЕ 

кеј „13 ноември" бр. 76 — барака 
Врз основа на чл. 67 од Основниот закон за из-

градба на инвестициони објекти („Сл. лист на 
СФРЈ" бр. 20/67) и Правилникот за начинот и по-
стапката на отстапување изградба на инвестициони 
објекти („Сл. лист на СФРЈ" бр. 28/67) 

р а с п и ш у в а 
ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

I. Предмет на наддавањето: 
Изградба на 6 моста со изработка на инвести-

ционо-техничка документација на патот од I ред 
Калиманци — Делчево и тоа: 

— на км. 2+150 во должина околу 130 м. 
— на км. 2+541 во должина околу 230 м. 
— на км. 2+574 во должина околу 22 м. 
— на км. 2+889 во должина околу 110 м. 
— на км. 5 + 634 во должина околу 152 м. 
— на км. 6+941 во должина околу 126 м. 

Вкупно околу 770 м. 
Овие мостови треба да се изградат над идната 

акумулација на браната „Калиманци" на р. Бре-
галница и да бидат завршени пред полнењето на 
езерото кое треба да почне на 1. I. 1969 година. 

Ориентационата вредност на мостовите изнесува 
9.000.000 дин. 

Понудувачите ќе учествуваат во отстапување-
то работите на мостовите со сопствени идејни про-
екти, слободен избор на системот, конструкцијата и 
организацијата на градењето (инженеринг). 

При одлучувањето за отстапувањето на рабо-
тите покрај економичноста дадена во решенијата 
со фиксни предсметковни вредности ќе се земе во 
обзир и понудениот срок за изградба на мостовите 
со оглед на расположивото време. 

На овој пат претстои изградба на уште 6 моста 
на делот од крајот на акумулацијата до Делчево 
кои ќе бидат издадени подоцна. 

Срок за завршување на мостовите што се пред-
мет на ова наддавање е 30. XII. 1968 год, 
II. Стопанските организации, кои ќе учествуваат 
во наддавањето за мостовите, заедно со понудата, 
треба да поднесат и следното: 

1. податоци за досега изведените мостови, нив-
ниот број и големина, висина на столбовите, 
каков начин на градење употребиле и каква 
брзина постигнале во градењето; 

2. податоци за механизацијата и опремата со 
која располагаат за градење на мостови; 

3. со каква проектна организација ќе учеству-
ваат за изработка на техничката документа-
ција; 

4. со какви стручни кадрови за изградба на 
вакви објекти располагаат — квалификација 
и стаж на градење на мостови. 

III. Јавното наддавање ќе се одржи на ден 10. 
VI. 1968 год. со почеток во 10 часот во просториите 
на претпријатието „Македонија пат" — Скопје. 

Понудите заедно со идејните проекти со ознака 
„понуда за јавно наддавање" и плик со документа-
ција (решение за регистрација на дејноста и пол-
номошно за присутниот учесник при отворањето на 
понудите) — со ознака „документација за јавно над-
давање" можат да се достават на предната адреса 
или да се предадат лично на комисијата за јавно 
наддавање во одредениот ден најдоцна до 10 часот. 

^благовремено пристигнатите понуди преку 
пошта или лично предадени некомплетно нема да 
се земат во обзир. 

Учесниците поднесуваат понуда поединечно за 
секој мост посебно и можат да учествуваат' за по-
веќе мостови. 

Посебна стручна комисија ќе изврши преглед 
и контрола на поднесените идејни проекти и ќе 
даде свое мислење по однос на економичноста, си-
стемот, конструкцијата и др. 

За исходот од јавното наддавање сите учесници 
ќе бидат писмено известени во срок од 15 дена, 
сметано од денот на одржаното наддавање. 

Потребната документација: ситуација на тере-
нот, подолжен профил, карактеристичен попречен 
профил, геолошки извештај и др. потребни за из-
работка на идејните проекти, како посебен елабо-
рат, заинтересираните организации ќе можат да ги 
добијат секој работен ден, освен во сабота, од 7 до 
14 часот во Претпријатието за јавни патишта „Ма-
кедонија пат" — Скопје, со уплата од 500 дин., ка-
ко и сите обавестувања во врска со јавното надда-
В З Њ Б . 

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА 
„МАКЕДОНИЈА ПАТ" — СКОПЈЕ 

С О Д Р Ж И Н А 

14^/Закон за задолжително примање на при-
правници на работа во работните орга-

х ^ н и з а ц и и — — — — — — — — — 241 
^145/Закон за учество на Социјалистичка Ре-

публика Македонија во финансирањето 
на модернизацијата на аеродромот во Ох-

9рид 242 

, Закон за задолжување на Социјалистичка 
Република Македонија со износ од 2.000.000 

.•-•^динари — — — — — — — — — 242 
Д47.Д1репорака за подобрување на организа-
| ^ - ^ ц и ј а т а и решавањето на некои актуелни 

проблеми од работењето во електросто-
/^^ганството во СРМ — — — — — — 242 
148Д)длука за овластување Административна-

< — т а комисија на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија за вршење 
распределба на средствата наменета за 

^ ^ ч станбена изградба — — — — — — 244 
/14§/Одлука за разрешување и избор на су-

дни во Окружниот суд во Скопје — — 244 
Д 50/Одлука за надоместокот на членовите и 
' претседателите на Економскиот и Прав-

ниот совет — — — — — — — — 244 
11 Ђу. Решение за определување надоместок на 
^ ^ членовите на Законодавно-правната ко-

мисија, избрани од редот на стручњаците 
х-^Чво областа на правото — — — — — 245 

/152/Упатство за начинот на пресметување и 
уплатување на републичкиот придонес на 

у^-чкредствата за заедничка потрошувачка 245 
р З Ј о д лука на Уставниот суд на Македонија, 

бр. 10 од 5 април 1968 година — — 246 
/154Ј Одлука на Уставниот суд на Македонија 
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