
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 26 ноември 1970 
С к о п ј е 

Број 29 Год. XXVI 

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

202. 

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИ-

ДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за придонесите и даноците на 
граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 24 ноември 1970 година, и 
па седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
24 ноември 1970 година. 

Број 03-4735 
25 ноември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ 
НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за придонесите и даноците на гра-

ѓаните („Службен весник на СРМ" број 2/69, број 
14/69, број 44/69 и број 20/70), ставовите 1 и 2 на член 
5-6 се менуваат и гласат: 

„Се ослободуваат од плаќање придонес од личен 
доход од работен однос за 1970 година работниците 
запослени во текстилната индустрија, индустријата 
за кожи и чевли, тутунската индустрија, индустри-
јата на хартија, индустријата за конзервирање на 
овошје и зеленчук, земјоделските комбинати и сто-
панства, угостителството и туризмот, претпријатија-
та за производство на текстилни производи од об-
ласта на занаетчиството, шумските стопанства и во 
железничкиот сообраќај, освен погоните за авто-
транспорт и инвестиции". 

Ставот 3 станува став 2. 

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува од 

1 јануари 1970 година. 

203. 
Просветно-културниот собор на Собранието на 

Социјалистичка Република Македонија, на својата 
седница одржана на 28 септември 1970 година, го 
претресе материјалот — Училишните библиотеки во 
СРМ, па врз основа на член 140 од Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 11 ноември 1Ѕ70 година, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ ПОЛОЖБАТА НА УЧИ-

ЛИШНИТЕ БИБЛИОТЕКИ 

Врз основа на материјалот,« ко ј дава сестран 
приказ на положбата на училишните библиотеки, 
Соборот констатира дека: 

— училишните библиотеки претставуваат соста-
вен дел на образованието и воспитувањето во це-
лина. Сфаќањето за ваквото нивно место во вос-
питно-образовниот процес станува се поизразита. Во 
таа смисла присутни се настојувањата за надмину-
вање на сегашната незадоволителна положба и за 
нивно целосно интегрирање во образованието и вос-

• питувањето. Резултатите од овие настојувања посеб-
но се видливи во училиштата од втор степен (осо-
бено во гимназиите и училиштата за наставнички 
кадар) како во поглед на бројот на библиотеките, 
така и во поглед на обемот на книжниот фонд, За 
разлика од оваа состојба, се оценува како незадо-
волителна положбата во стручните училишта и учи-
лишните центри како и во основните училишта, к а ј 
кои бројот на училиштата без библиотеки и на оние 
со незадоволителен библиотечен фонд е изразито 
висок, така што просечно на еден ученик доаѓа 2,7 
книги во основните училишта и 4,3 во стручните 
училишта и во училишните центри; 

— структурата на книжниот фонд не задоволу-
ва во сите библиотеки. Недостига лектира по мајчин 
јазик, а особено по другите предмети, како и при-
рачна литература — речници, енциклопедии и сЛ. 
Посебно недостига литература на македонски јазик; 

—• во училиштата недостига набавна политика, 
поради што книги се набавуваат инцидентно. Меѓу 
другото, тоа се должи и на неизградените односи 
меѓу издавачите и училиштата; 

—• средствата што можат училиштата да ги од-
делат за набавка на книги: се незнатни како со оглед 
на барањето на една современа настава, така и со 
оглед на цената на книгата. Тие, на пример, во учеб-
ната 1968/69 година во основните училишта изнесу-
ваат по еден ученик 114, во стручните училишта 258 
и во гимназиите 667 стари динари; 

— недоволно стручното раководење со училиш-
ните библиотеки ја отежнува и онака незадоволи-
телната положба. Имено, раководењето со библиоте-
ките за наставниците претставува дополнителна об-
врска, поради што тие немаат објективни можности 
да и се посветат на таа проблематика и на своето 
о с т р у ч у в а њ е за вршењето на тие работи; 

—> просторното сместување на училишните би-
блиотеки исто така не задоволува. Тоа се потврдува 
од фактот што само 24 основни училишта имаат чи-
тални со вкупно 709 седишта, само 7 гимназии со 170 
седишта и 10 стручни училишта со 358 седишта, или 

вкупно 1237 седишта на околу 60.000 ученици; 
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— во нормативите за изградба, опрема и работа 
на училиштата недоволно место нашле нормативите 
за училишните библиотеки, како претпоставка за 
нормално изведување на наставно-воспитниот проб-
део. 

Со цел да се создадат услови за поуспешен раз-
вој на училишните библиотеки, Проев етно-култур-
ниот собор 

П Р Е П О Р А Ч У В А 
1. Основните заедници на образованието, при из-

готвувањето на своите финансиски планови, треба 
да планираат и средства за создавање на училишни 
библиотеки и за обновување и збогатување на нив-
ниве книжни фондови, што е предуслов за реали-
зирање на поставката за целосно интегрирање на 
библиотеките во воспитно'-образовниот процес. 

Материјалната помош од работните и други оп-
штествени организации, како и од родителите на 
учениците и други, и понатаму треба да претставува 
значаен придонес во збогатувањето на книжниот 
фонд. 

Овие заедници треба да настојуваат со банките, 
каде што ги држат своите средства, да остварат 
соодветни аранжмани кои ќе им овозможат на учи-
лишните библиотеки поволно кредитирање за на-
бавка на книги. Во остварувањето на оваа политика 
од посебна важност е и понепосредното ангажирање 
на Републичката заедница на образованието. 

2. Заедниците на образованието треба да насто-
јуваат односите меѓу издавачите и училиштата во 
однос на набавката на книги да се воспостават врз 
таква основа, која ќе го задоволи обостраниот инте-
рес — на издавачите за пласман на книгите, а на 
училиштата за збогатување на библиотечниот фонд. 

3. При утврдувањето на нормативите за изград-
ба, опрема и работа на училиштата треба да се има-
ат предвид задачите и улогите на библиотеката во 
воспитно-образовниот процес на тој начин што ќе 
предвидат простории за училишна библиотека, кни-
жен фонд и ќе се утврдат другите елементи за ра-
ботење на библиотеката како еден од условите за 
работа на училиштето. 

4. Во училиштата во кои не постојат библиоте-
ки, заедниците на образованието, општинските со-
бранија и училиштата треба да вложат максимални 
напори за формирање на библиотеки во најскоро 
време. 

Остварувањето на оваа задача треба да го сле-
дат советите на општинските собранија, надлежни 
за работиве на образованието, а општинските собра-
нија и собранијата на заедниците на образованието 
на свои седмици повремено да ги оценуваат резул-
татите од оваа акција. 

5. Училиштата треба, пред се, набавката на кни-
ги да ја вршат врз основа на подолгорочна програ-
ма, изготвена според потребите и задачите на учи-
лиштето. Во програмата особено треба да бидат за-
стапени задолжителната и дополнителната лектира 
по сите наставни предмети, прира^ната литература 
и периодичните публикации, како и стручно-педа-
гошката литература. 

Во обезбедувањето на разновидност на книж-
ниот фонд посебен придонес би требало да дадат и 
издавачките претпријатија на тој начин што при 
утврдувањето на. издавачката политика би се рако-
воделе од потребите на училишните библиотеки. 

6. Библиотечниот фонд на книги, создаден на 
јазиците на другите народи на Југославија, да се 
набавува само кога т а к т литература не е издадена 
на македонски јазик. 

Во училиштата со повеќе наставни јазици би-
блиотечниот фонд треба да се обезбедува сразмерно 
со бројот на учениците и на јазиците на кои се из-
ведува наставата 

7. Училишните библиотеки со поголем книжен 
фонд би требало да се ориентираат на стручни би-
блиотекари за раководење со библиотеката. Во дру-
гите училишта, пак, наставниците што раководат со 
библиотеката не треба да се задолжуваат со други 
дополнителни обврски, така што, покрај наставната 

работа,' раководењето со библиотеката да им прет-
ставува единствено дополнително задолжение. 

8- Друштвото на библиотекарите на Македонија 
и матичните библиотеки треба да се ангажираат за 
'унапредување на стручната работа на училишните 
библиотеки. 

Училиштата треба да им овозможат на раково-
дителите на библиотеките стручно.да се оспособу-
ваат и да ги користат сите организирани облици на 
усовршување. 

9. Училишните библиотеки треба да станат но-
сители на акцијата за бесплатно обезбедување на 
учениците со учебници,4 заснована врз реалните 
можности на средината во која се организира и од-
вива. За реализирањето на оваа акција треба да 
покажат интерес и заедниците за образование, пре-
ку издвојување на наменски средства за набавка 
на книги. 

10. Во населените места во кои не постојат на-
родни библиотеки, училишните библиотеки својот 
книжен фонд треба да го направат достапен за ко-
ристење на целото население. Во овие места посе-
бен придонес во збогатувањето на книжните фон-
дови би требало да дадат месните заедници, преку 
обезбедување на соодветни средства по пат на само-
придонеси и други видови на материјална помош. 

11. Треба да се проучи можноста институциите 
што подготвуваат наставнички кадри, студентите 
преку наставната програма да се здобиваат со зна-
ења од библиотекарското и библиографијата. На 
тсј начин би се оспособиле кадри со библиотекар-
ски познавања за работа во училишните библиотеки. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-4620 
12 ноември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Просветно-културниот собор, 
Драги Тозија, е. р. 

204. 
Врз основа на чл.ен 143 од Деловникот на Со-

бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 2 ноември 1970 година, - на седницата 
на Просветно-културниот собор, одржана на 11 но-
ември 1970 година и на седницата на Стопанскиот 
собор, одржана на 12 ноември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ, СТОПАНСКИОТ И ПРОСВЕТ-
НО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ПРАШАЊАТА НА РАЗВОЈОТ НА НАУЧНО-

ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ВО СРМ 

1. Се образува Заедничка комисија на Репу-
бличкиот, Стопанскиот и Просветно-културниот 
собор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија за прашањата и развојот на науката 
и научно-истражувачката дејност во СРМ (Коми-
сија). 

2. Комисијата има задача да ја проучи сегаш-
ната состојба на научноистражувачката дејност во 
Републиката од становиште на нејзината системска 
поставеност и усогласеност со потребите на идниот 
општествен развој и да им предложи на соборите 
насоки и условите за реализирање на политиката 
за идниот развој на науката и научноистражувач-
ката дејност во Републиката, особено за периодот 
1971—1975 година. 

3. Комисијата има претседател и 12 членови. 
Претседателот и по 2 члена на Комисијата се 

избираат од редот на пратениците на Републичкиот, 
Стопанскиот и Проеветно-културниот собор, а оста-
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натите членови од редот на членовите на Извршниот 
совет, функционерите на републичката управа, Сто-
панската комора на Македонија и другите инсти-
туции. 

4. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-
несување, а ќе се објави во „Службен весник на на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-4621 
13 ноември 1970 година • 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

205. 
Врз основа на точка 3 од Одлуката за образу-

вање Заедничка комисија на Републичкиот, Стопан-
скиот и Просветно-културниот собор на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија за пра-
шањата на развојот на научно-истражувачката деј-
ност во СРМ, Собранието на Социјалистичка Репу-
блика Македонија, по предлог на Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата, на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 2 ноември 1970 
година, на седницата на Стопанскиот собор одржа-
на на 12 ноември 1970 година и на седницата на 
Просветно-културниот собор, одржана на 11 ноем-
ври 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА 
ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ, СТОПАНСКИОТ И ПРОСВЕТНО-КУЛТУР-
НИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

ПРАШАЊАТА НА РАЗВОЈОТ НА НАУЧНО-
ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ВО СРМ 

I. За претседател на Комисијата се избира Ван-
чо Бурзевски, пратеник на Републичкиот собор. 

И. За членови на Комисијата се избираат: 
1. Киро Михајл овски, пратеник на Републичкиот 

собор; 
2. Миле Миновски, пратеник на Републичкиот со-

бор; 
3. Стојмир Домазетовски, пратеник на Стопанскиот 

собор; 
4. Атанас Кара камчев, пратеник на Стопанскиот 

собор; 
5. Димитар Шопов, пратеник на Просветно-култур-

ниот собор; 
6. Борислав Мицков, пратеник на Просветно-кул-

турниот собор; 
7. ѓорѓи Оровчанов, член на Извршниот совет; 
8. Д-р Славко Бахчеванџиев, проректор на Универ-

зитетот во Скопје; 
9. Д-р Круме Михајлов, претседател на Економ-

скиот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија; 

10. Томислав Чокревски, републички секретар за 
образование, наука и култура; 

11. Ванчо Паковски, претседател на Одборот за на-
учноистражувачки работи на Стопанската ко-
мора на Македонија; и 

12. Спасител Кул јан, директор на Републичкиот 
фонд за научно-истражувачка работа. 
Ш. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-

несување, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ-'. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-4622 
13 ноември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

206. 

Врз основа на член 12 став 3 од Законот за ви-
сокото школство на СРМ („Службен весник на 
СРМ", бр. 15/65), Собранието на СР Македонија на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 
2 ноември 1970 година и на седницата на Просветно-
културниот собор, одржана на 11 ноември 1970 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВИ-

ШАТА ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
— СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Одлуката за изменување и допол-

нување на Статутот на Вишата школа за физичка 
култура — Скопје, што ја донесе работната заед-
ница на Вишата школа за физичка култура на сед-
ницата одржана на 20 април 1970 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-4637 
12 ноември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

207. 
Врз основа на член 50 став 2, 3 и 4 од Основ-

ниот закон за финансирање на општествено-поли-
тичките заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/64, 28/66, 1/67, 10/68, 30/68 и 56/69), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 24. XI. 1970 
година и на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 24. XI. 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБИТЕ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА, ЗА КОИ СРЕДСТВАТА СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ, ВО ПЕРИОДОТ 
ЈАНУАРИ—МАРТ 1Ѕ71 ГОДИНА 

1. Финансирањето на потребите на Социјалис-
тичка Република Македонија, за кои средствата се 
обезбедуваат во Републичкиот буџет, во периодот 
јануари—март 1971 година ќе се врши привремено, 
сразмерно со користените средства од Републич-
киот буџету во истиот период од 1970 година, а на ј -
многу до една четвртина од вкупните приходи рас-
поредени со буџетот Б!О таа година, што изнесува 
92.400,000 динари. 

2. Се овластува Извршниот совет, во рамките на 
средствата од точка 1 на оваа одлука, да изврши, 
согласно со одредбите на Основниот закон за ф и -
нансирање на општествено-политичките заедници и 
одредбите на Законот за финансирање на отпите-
ствено-политичките. заедници во Социјалистичка Ре-
публика Македонија, распоред на средствата по ко-
рисници за потребите за кои средствата се обезбе-
дуваат во Републичкиот буџет. 

3. Приходите што ќе се остварат во периодот 
јануари—март 1971 година, како и нивниот распоред 
извршен според точка 2 од оваа одлука, се составен 
дел на приходите и нивниот распоред во Републич-
киот буџет за 1971 година. 
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4. Одредбите на Законот за Републичкиот буџет 
за 1970 година ќе се применуваат и во периодот 
јануари—март 1971 година, ако со посебен закон не 
е поинаку определено. 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари. 1971 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-472,5 
25 ноември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

' на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

208, 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за Ре-

публичкиот буџет за 1970 година („Службен весник 
на ПРМ", бр. 44/69), 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 24. XI. 1970 година, и на седницата на Со-
борот на спшгините, одржана на 24. XI. 1970 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАМЕНА НА СРЕДСТВАТА ШТО ЌЕ СЕ 
ОСТВАРАТ ПО ИСПОЛНУВАЊЕТО НА ОБВРС-
КАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА 
НА ДЕБАР 

I 
Средствата што ќе се остварат во 1970 година 

од републичкиот, данок на промет на стоки на мало, 
по исполнувањето на обврската на Социјалистичка 
Република Македонија за обнова и изградба на Де-
бар, се распределуваат за следните намени: 

1. На Републичката заедница на образо-
ванието 58% 

2. ^ р а с п р е д е л е н и приходи (тековна бу-
џетска резерва) 42% 

II 
Републичкиот секретаријат за финансии изно-

сите од претходната точка по корисници и намени, 
ќе ги предвиди во општиот и посебниот дел на за-
вршната сметка на Републичкиот буџет за 1970 го-
дина. 

ИТ 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број СЗ-4724 
25 ноември 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

2С9. 
Врз основа на членот 176 точка 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, во врска со 
членот ЗВв од Законот за републичките органи на 
управата („Службен весник на СРМ" бр. 17/65, 16/67, 
16/69 и 5/70), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВАЊЕ СЕРВИС ЗА ЗГРАДИ ЗА ПОТРЕ-

БИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 
И ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

Член 1 
Се основа Сервис за згради за потребите на Со-

бранието на Социјалистичка Република Македонија 
и Извршниот совет (Сервис). 

Член 2 
Сервисот ги врши работите што се однесуваат 

на изградбата и одржувањето на репрезентативните, 
работните, станбените и угостителските објекти, како 
и одржување на патничките автомобили за потре-
бите на државната репрезентација на Собранието 
на СРМ и Извршниот совет. 

Сервисот може да врши и услуги за одржување 
автомобили на други органи и организации, како и 
на поединци ако тоа не влијае врз успешното вр-
шење на редовните работи. 

Член 3 
Средствата за работа на Сервисот се обезбеду-

ваат на начин утврден со Основниот закон за сред-
ствата за работа на органите на управата. 

Сервисот остварува средства и од надоместокот 
за услугите што ги врши. 

Член 4 
За услугите што ги врши, Сервисот донесува 

ценовник во согласност со Извршниот совет. 

Член 5 
Сервисот има својство на правно лице. 

Член 6 
Работата на Сервисот ја раководи директор, што 

го претставува и застапува Сервисот. 
Директорот го назначува и го разрешува од 

должност Извршниот совет. 

Член 7 
Сервисот ги презема работниците од стручните 

служби на Извршниот совет што ќе . ги определи 
секретарот на Извршниот совет. 

Член 8 
Издвојувањето на средствата од претсметката на 

стручните служби на Извршниот совет ќе го из-
врши Комисија, што ја образува секретарот на 
Извршниот совет. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1971 година. 

Број 12-2250/1 
29 септември 1970 година 

Скопје 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за Републич-
киот буџет за 1970 година, објавен во „Службен вес-
ник на СРМ" бр. 44/69, се п о т п а д н а л е грешки по-
ради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

ЗА 1970 ГОДИНА 

1. Во член 1, став 1, наместо износот „369.855.854" 
треба да стои износот „370.963.524"; и наместо изно-
сот „338.853.854" треба да стои износот „339.961.524"; 

2. Во „Билансот на приходите и на општиот 
распоред на приходите на Републичкиот буџет за 
1970 година", во потформата на приходите „722 — 
наменски дополнителни средства во определен из-
нос" наместо износот „11.667.060" треба да стои из-
носот „12.774.730"; 

3. Во Билансот — општ распоред на приходите, 
во распоредената група „07-2", распоредевата под-
група „07-2-1 — за редовна дејност" наместо изно-
сот „65.348.480" треба да стои износот „66.280.918"; 

4. Во „II. Посебен дел" — во членот 13 на-
место износот „310.055.136" треба да стои износот 
„310.987.573"; и 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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5. Во раздел „7 — Републички секретаријат за 
внатрешни работи" — позиција 52, распоредена под-
група „07-2-1 — за редовна дејност", наместо изно-
сот „23.240.000" треба да стои износот „24.172.437". 

Б р о ј 03-4686 
19 ноември 1970 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната комисија 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за Републич-
киот фонд за пошумување на голините, објавен во 
„Службен весник на СРМ" бр. 25/70, се поткраднала 
грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 

З А ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ 

Во член 11, точка 4, наместо зборот „одделните" 
треба да стои зборот: „доделените". 

Б р о ј 03-4685 
.19 ноември 1970 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната комисија 
на Собранието на Социјалистичка 

Република Македонија 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за средното 
образование, објавен во „Службен весник на СРМ" 
бр. 24/70, се п о т п а д н а л е грешки поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ З А СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Во член 21, место бројот 6, треба да стои бро-
јот 17. 

2. Во член 22, став 1, во заградата место бро-
јот 38, треба да стои бројот 39. 

3. Во член 38, став 2, место зборот „именува-
ње", треба да стои зборот „изменување". 

4. Во член 43, став 3 место броевите 38, 40 и 41 
треба да стојат броевите 39, 41 и 42. 

5. Во член 58, во заградата место бројот 71, тре-
ба да стои бројот 72,. 

6. Во член 70, став 2 место броевите бб—68, 
треба да стојат броевите 67—69. 

7. Во член 74, став 1, во заградата место бројот 
67, треба да стои бројот 68, а во став 2 во заградата 
место бројот 63; треба да Стои бројот 64. 

8. Во член 76 став 2, во член 77 и во член 78 
став 1 место бројот 70, треба да стои бројот 71. 

9. Во член 96, став 2, место бројот 74, треба да 
стои бројот 75. 

10. Во член 104, став 2, место броевите 52 и 53, 
треба да стојат броевите 53 и 54. 

11. Во член 117, став 2, место бројот 75, треба да 
стои бројот 76. 

12. Во член 121, став 5, место бројот 143, треба да 
стои бројот 144. 

13. Во член 124, став 3, место бројот 120, треба 
да стои бројот 121. 

14. Во член 127, став: 2, во заградата место бро-
јот 149, треба да стои бројот 150. 

15. Во член 139, став 1, место броевите 33—43, 
треба да стојат броевите 34—44. 

16. Во чл.ен 144, став 1, алинеа 2, во заградата 
место бројот 120, треба да стои бројот 121, а во али -
неа 3 место бројот 40, треба да стои бројот 41. 

17. Во член 147, став 3, во заградата, место бро-
јот 40, треба да стои бројот 41. 

18. Во член 150, став 1, во член 151, став 1 и 2, 
место бројот 143, треба да стои бројот 144. 

19. Во член 151, став 3, место бројот 149, треба 
да стои бројот 150. 

20. Во член 153, став 3, место броевите 149 и 151 
треба да стојат броевите 150 и 152. 

21. Во член 154, став 1, по зборот „врши" треба 
да стои запирка , а место бројот 150, треба да . стои 
бројот 151. 

22. Во член 157, место броевите 149 и 151 треба 
Да стојат броевите 150 и 152. 

23. Во член 158, став 4, место бројот 143, треба 
да стои бројот 144. 

24. Во член 162, став 1, точка 2, во заградата 
место бројот 41, треба да стои бројот 42. 

25. Во член 166, стѓш 1, место бројот 15, треба да 
стои бројот 16. 

26. Во член 174, став 1 и во член 175^ место бро-
јот 171, треба да стои бројот 172. 

27. Во член 176, став 2, место бројот 82 треба да 
стои бројот 83. 

28. Во член 178, место броевите 38, 40 и 41 треба 
да стојат броевите 39, 41 и 42. 

29. Во член 179, став 3 и во член 180, став 1, мес-
то бројот 177, треба да стои бројот 178. 

30. Во член 186, став 1, место броевите 158 и 163 
треба да стојат броевите 159 и 165. 

31. Во член 192, став 2, место бројот 149 треба да 
Стои бројот 150, а во став 3, место бројот 143, треба 
да стои бројот 144. 

32. Во член 194, по ставот 2, треба да стои став 3 
к о ј гласи: 

„Работниците кои стручно се оспособиле низ 
практична работа во р а б о т и т е организации со цел 
преку испити да се здобијат со општо признат сте-
пен на образование на к в а л и ф и к у в а н и висококва-
л и ф и к у в а н работник во соодветно занимање, а пред 
влегувањето во сила на овој закон отпочнале или 
се здобиле со право за полагање на испитот, м о ж а т 
да полагаат испит за к в а л и ф и к у в а н односно висо-
к о к в а л и ф и к у в а н работник по прописите што в а ж е л е 
до донесувањето на овој закон, но на јдоцна до к р а -
јот на учебната 1970/71 год." 

33. Во член 195, став 1, место броевите 120 и 187, 
треба да стојат броевите 121 и 188, а на к р а ј о т на 
став 1 место „точката", треба да стојат зборовите 
„односно во ученичките домови", а во ставот 2, ред 
3, место зборот „работен" треба да стои зборот „пен-
зиски". 

34. Во член 197 место бројот 123, треба да стои 
бројот 124. 

Б р о ј 4684 
19 ноември 1970 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната комиси-
ја на Собранието на Социјалистич-

ка Република Македонија 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО С К О П Ј Е 

П р и Окружниот суд во Скопје тужителот Р а ш и д 
Касумовиќ од Скопје, ул. „170" бр. 7-а, Ѓ. Петров II, 
поднесе тужба за развод на брак против тужената 
З л а т а Касумовиќ, родена Ј у к и ќ од Скопје, со непо-
знато место на живеење . 

Се повикува т у ж е н а т а З л а т а Касумовиќ во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „ С л у ж -
бен весник на СРМ", да се ј ави лично во овој суд 
или да ја соопшти својата адреса. Во противно ќе и 
се одроди привремен старател во смисла ноа чл . 77 
од З П П к о ј ќе ја застапува до окончување на спо-
рот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 662/69. (79) 
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При Окружниот суд во Скопје се води постапка 
по правната работа на тужителката Краса Крсма-
новић домаќинка од Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 
53-а, против тужениот Вучета Крсмановић бивш од 
Скопје, сега со непознато местожителство,' за раз-
вод на брак, под П. бр. 1310/70 

Се повикува тужениот Вучета Крсмановић сега 
во неизвесност, во рок од 30 дена од денот на обја-
вувањето на огласот, да се јави во судот или да ја 
соопшти сегашната адреса. По истекот на овој рок 
на тужениот ќе му биде одреден привремен стара-
тел кој ќе го застапува по предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1310 од 
25. XI. 1970 година. ж ' (87) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Коцаровски Костадин, од Австралија, поднесе 

тужба до овој суд за развод на брак, против Коца-
ревска Марија, во неизвесност. Се поканува туже-
ната Марија во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен Бесник на СРМ", да се јави 
или да одреди свој застапник. Во противно ќе и 
биде одреден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр, 682/70. (77) 

Стојановска Ристана, од село Метимир, Битол-
ско, поднесе тужба до овој суд против Стојановски 
Александар од село Стрежево, сега во неизвесност, 
за развод на брак. 

Бидејќи тужениот Александар е во неизвесност 
и со непозната адреса, сз поканува во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ", да се јави или да одреди свој застапник. 
Во противно ќе му биде одреден застапник по служ-
бена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 786/70. (78) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I 
Општинскиот суд Скопје I, ги известува сите 

заинтересирани физички, правни лица, дека во спо-
рот заведен по тужбата на Држава СФРЈ — Коман-
да војног округа Скопје, против тужените Попов-
ски Владо и Јанковиќ Ратомир, за отказ на договор 
за користење на стан и поради бесправно уселува-
ње во стан, а кој спор е заведен пред овој суд под 
П. бр. 1198/68 и дека на тужениот Поповски Владо 
за 'привремен застапник му го одредува лицето Вој-
водиќ Гоне лав, адвокат од Скопје, така што привре-
мениот застапник ќе ги застапува интересите на ту-
жениот Владо Поповски во постапката се додека 
тужениот или неговиот полномошник не се јават 
пред судот, односно додека Органот на старателство 
не го извести судот дали поставил старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I, П. бр. 1198/68. 
(81) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 182, страна 493, книга П е запишано след-
ното: Се симнува присилната управа на Угостител-
ското претпријатие „Балкан" — Кавадарци, со ре-
шението бр. 01-2153 од 26. Ш. 1964 година на Собра-
нието на општината Кавадарци. 

Со решението бр. 01-2154 од 26. Ш. 1964 година 
на Собранието на општината Кавадарци е разрешен 
од должност присилниот управник на Угостителско-
то претпријатие „Балкан" — Кавадарци, Гоко Поп 
Ангелов, и на истиот му престанува правото за пот-
пишување. 

За директор на претпријатието е назначен со 
решението на Собранието на општината Кавадарци, 
Ѓоко Поп Ангелов, кој истото ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, со старите регистрирани потписници Горѓи Т. 
Јанчевски, книговодител, и Рајна Г. Шемова, бла-
гајник, .сметано пд 16. V. 1969 година. 

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

бр. 445 од 19. V. 1970 година. (887) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1005, страна 951, книга IV е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Организацијата 
на здружен труд — стовариште во Скопје, на ул. 
„Љубљанска" бр. 8, на Индустријата за гумени, ко-
жарски и хемиски производи „Сава" —• Крањ, Ла-
заревски Благоја, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За раководител на споменатото стовариште е 
назначен Рајчич Живко, кој ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, сметано од 11. УШ. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 670 од 16. IX. 1970 година. (1629) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 534, страна 113, книга П е запишано следно-
то: На досегашниот потписник на Услужно занает-
чиската задруга „Паравод" —• Скопје, Горѓи Чури-
лов, управник на задругата, му престанува право.-
то за потпишување, бидејќи е разрешен од долж-
ност. 

За директор на задругата е назначен Стефанов-
ски Стефан, кој истата ќе ја потпишува, задолжу-
ва и раздолжува, во границите на овластувањето, 
со новоназначените потписници, и тоа Попоска Ма-
рија, шеф на сметководството, и Беличков Алексо, 
висококвалификуван водоинсталатер. 

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

бр. 363 од 13. V. 1970 година. (888) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. .1193, страна 1013, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Градежно-
услужното претпријатие „Техноградба" — Скопје, 
ул. „222" бр. 27-а, се проширува со нова дејност г 
тоа браварска. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 344 од 14. V. 1970 година. . (890) 

Окружниот стопански суд во- Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 19, страна 210, книга VI е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Претпријати-
ето за унапредување на надворешно-трговската раз-
мена и застапување на странски фирми „Интерим-
пекс" — Скопје и тоа: Јово Пановски, директор на 
сектор, и Драгица Бра јовиќ, ш е ф на деловница, им 
престанува правото за потпишување на споменати-
те должности. 

Претпријатието и понатака ќе го потпишуваат 
на новата должност горенаведените потписници и 
тоа: Јово Пановски, како помошник генерален ди-
ректор, а Драгиша Бра јовиќ, како ш е ф на одделе-
ние, со старите регистрирани потписници Јанку Вла-
ху, генерален директор, Иван Штериев, директор на 
стопанско-сметководен сектор, Панче Тиковски, шеф 
на сметководството, Сарафов Диванис Зафир-, ди-
ректор на секторот за унапредување на надвореш-
но-трговската размена, Димитар Димитров, Андрее-
ва Елена, Хаџи Митров Димитар, пом. генерален 
директор, сметано од 12. ХП. 1969 година. 

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

бр. 1132/69 од 19. V. 1970 година. (892) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 509, страна 1458, книга 1 е запишано след-
ното: Претставништвото во Скопје, на ул; „Панче 
Пешев" број 2, на „Аутокомерц" — застапништво на 
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странски фирми — Љубљана, се преселува во Ско-
пје, од ул. „Панче Пешев" бр. 2, на ул. „Орце Ни-
колов" бр. 29 во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1286/67 од 19. V. 1970 година. (893) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 232, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на Продавницата број 15 во село Бо-
гомила, Титоввелешко, на Работната организација 
„Жито-Македонија" — прехранбен комбинат — Ско-
пје, согласно со одлуката бр. 02-167 од 21. I. 1969 
година на работничкиот совет, од одржаната седни-
ца на 17. I. 1969 година се проширува и со: продаж-
ба на жита, брашна и други преработки од жита, 
ориз, грав, со промет на жита, брашно и други пре-
работки од жита, ориз, грав и за размена на жита. } 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 88/69 од 19. V. 1970 година. (894) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 106, страна 310, книга П е запишано след-
ното: За директор на Претпријатието за производ-
ство на градежен материјал, експлоатација на неме-
тални руди и истраги на рудни богатства „Немета-
ли" од Тетово назначен е досегашниот в. д. дирек-
тор Китановски Кочо, кој ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува претпријатието, во границите 
на овластувањето, сметано од 6. Ш. 1970 година, во 
својство на директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 252 од 14. V. 1970 година. (895) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. IV. 1970 година, рег. бр. 10/59, книга I е запиша-
но следното: Се проширува дејноста на Филијалата 
БО Битола, на Работната организација — прехран-
бен комбинат „Жито-Македонија" — Скопје, уште 
со стопанисување со станбени згради во организа-
ционата единица во состав на претпријатието. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-823 од 17. IV. 1970 година на работнич-
киот совет на. Филијалата „Жито-Македонија" — 
Битола, одлуката бр. 03-795 од 30. Ш. 1970 година 
на „Жито-Македонија" — Скопје и решението бр. 
08-уп-7269/1 од 16. I. 1970 година на Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 242/70. (944) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
14. IV. 1870 година, рег. бр. 2/61, книга I е запишано 
следното: Се менува фирмата на Продавницата во 
Битола, на Претпријатието за изработка на облека 
»Ѓуро Салај" од Лесковац и гласи: Продавница во 
Битола, ул. „Никола Тесла" бр. 45 на Лесковачката 
волнарска индустрија „Летекс" од Лесковац. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлука-
та на работничкиот совет на Лесковачката волнар-
ска индустрија „Летекс" од Лесковац од 6. Ш. 1970 
година и решението бр. Фи. 11 од 20. П. 1970 година 
на Окружниот стопански суд во Ниш. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 152/70. (945) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 2/62, книга I е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Продавницата 
број 14 во Битола, булевар ,Д мај" во Битола на Тр-
говското претпријатие „Прехрана" — Битола, уште 
со трговија со преработки од тутун (цигари) и киб-
рит. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-545 од 26. Ш. 1970 година на работнички-
от совет на Трговското претпријатие „Прехрана" од 

Битола и решението бр. 08-1479/1 од 20. Ш. 1970 го-
дина на Пазарната инспекција на Собранието на 
општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 154/70. (946) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 2/62, книга I е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Продавницата 
број 13 во Битола, ул. „Маршал Тито" бр. 101, на 
Трговското претпријатие „Прехрана" од Битола, уш-
те со трговија со преработки од тутун (цигари) и 
кибрит. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката 
бр. 02-545 од 26. Ш. 1970 година на работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Прехрана" од" Би-
тола и решението бр. 08-1479/1 од 20. Ш. 1970 го-
дина на Пазарната инспекција на Собранието на оп-
штината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 155/70. (947) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 2/62, книга I е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Продавницата 
број 11 во Битола, ул. „Тошо Даскало" бр. 156, на 
Трговското претпријатие „Прехрана" од Битола, 
уште со трговија со преработки од тутун (цигари) и 
кибрит. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-545 од 26. III. 1970 година на работнич-
киот совет на Трговското претпријатие „Прехрана" 
од Битола и решението бр. 08-1479/1 од 20. Ш. 1970 
година на Пазарната инспекција на Собранието на 
општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 156/70. - (948) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 2/62, книга I е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Продавницата 
број 16 во Битола, булевар „1 мај" бр. 169, на Тргов-
ското претпријатие „Прехрана" од Битола, уште со 
трговија со преработки од тутун (цигари) и кибрит. 

Оваа промена е извршена, врз основа на одлу-
ката бр. 02-545 од 26. Ш. 1970 година на работнич-
киот совет на Трговското претпријатие „Прехрана" 
од Битола и решението бр. 08-1479/1 од 20. Ш. 1970 
година на Пазарната инспекција на Собранието на 
општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 159/70. (949) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 2/62, книга I е запишано 
следното: Се- проширува дејноста на Продавницата 
број 10 во Битола, ул. „Јоаким Крчоски" бр. 1, на 
Трговското претпријатие „Прехрана" од Битола, уш-
те со трговија со преработки од тутун (цигари) и 
кибрит. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-545 од 26. Ш. 1970 година на работнич-
киот совет на Трговското претпријатие „Прехрана" 
од Битола и решението бр. 08-1479/1 од 20. Ш. 1970 
година на Пазарната инспекција на Собранието на 
општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 160/70. (950) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 2/62, стрина 1 е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Продавницата 
број 7 во Битола, булевар „1 мај" бр. 257 во Битола, 
на Трговското претпријатие „Прехрана од Битола, 
уште со трговија со преработки од тутун (цигари) 
и кибрит. 
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Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-545 од 26. Ш. 1970 година на работнич-
киот совет ^а Трговското претпријатие „Прехрана" 
од Битола и решението бр. 08-1479/1 од 20. Ш. 1970 
година на Пазарната инспекција на Собранието на 
општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во -Битола, Фи. 
бр. 161/70. (951) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година* рег. бр. 2/62, книга I е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Продавницата 
број 5 во Битола, ул. „Преспа" бр. 21, на Трговско-
то претпријатие „Прехрана" од Битола, уште со тр-
говија со преработки од тутун (цигари) и кибрит. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-545 од 26. Ш. 1970 година на работнич-
киот совет на Трговското претпријатие „Прехрана" 
од Битола и решението бр. 08-1479/1 од 20. Ш. 1970 
година на Пазарната инспекција на Собранието на 
општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 162/70. (952) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 145, страна 150, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на Издавачкото претпријатие „Кул-
тура" од Скопје, согласно со одлуката бр. 41 од 8. 
I. 19Ѕ9 година, на работничкиот совет од одржаната 
седница на 27. ХП. 1968 година се проширува за вна-
трешен промет и со: тутун, тутунски преработки, 
кибрит и прибор; бои, лакови, хемикалии и каучук; 
целулоза, односно производи од дрво и целулоза; 
кожна .галантерија, кожна конфекција, кожно-текс-
тилна, кожно-папирна, пластична и папирна галан-
терија и спортски прибор од кожа; медицински' и 
фармацевтски производи и медицински инструмен-
ти; опрема и утензилија за останатата индустрија; 
инструменти научни и лабораториски, оптички апа-
рати, инструменти и прибор и фотографски апара-
ти и прибор; часовници и производи од племенити 
метали; производи од гума, каучук и пластични ма-
си како и алуминиумон; спортски прибор; произ-
води од домашни ракотворби и уметнички занаети 
(репроматеријали за книжната, графичката и ин-
дустријата за производство на пластична маса. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
18 од в. XI. 1969 година. , (42) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
7. XI. 1969 година, рег. бр. 68/55, книга П е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на инж. Кирил Бисероски, досегашен 
директор на Тутуновиот комбинат во Прилеп. 

Се овластува д-р Душан Боцески, директор', по-
кра ј досегашните потписници Дојчин Христовски и 
Каранфилов' Петар, да го потпишува комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
433/69. (76) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, рег. 
бр. 759, страна 391, книга Ш е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните од рег. бр. 759, страна 391, книга Ш Претстав-
ништвото во Скопје, ул. „Триглавска" бр. 7, на Ве-
летрговското претпријатие „Развиток" експорт-им-
порт, согласно со одлуката на работничкиот совет, 
од одржаната седница на 29. ХП. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
2/68 од 21. I. 1970 година. (197) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1222, страна 1171, книга V е запишано след-
ното:. На досегашните потписници на Градежно-за-
наетчиската задруга „Галичица" — Скопје и тоа: 

Јовчевски Перо, в. д. директор, и Дукадиновски 
Живко, службеник, им престанува правото за пот-
пишување. 

За директор на задругата е назначен Милевски 
Трајко, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со но-
воназначениот потписник Стојановски Александар, 
техничар, сметано од 25. ХП. 1969 година. 

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

.1175/69 од 30. I. 1970 година. (236) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. ХП. 1969 година, рег. бр. 11/68, книга I е запи-
шано следното: Продавницата во Прилеп, ул. „Сотка 
Георгиевски" бр. 16, на Производното услужно прет-
пријатие „Тапетар" од Прилеп, престана со својата 
работа и се брише од регистарот на стопанските ор-
ганизации, кој го води овој суд, поради присоеди-
нување кон Трговското претпријатие „Народен ма-
газин" од Прилеп. 

ОЕаа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Производното услуж-
но претпријатие „Тапетар" од - Титов Велес од 24. 
ХП. 1968 година и одлуката на работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Народен магазин" од 
Прилеп, од 2. Ш. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
489/69. (174) 

. Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1202, страна 1073, книга П е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Монтажно-инсталатерското претпријатие 
„Изомонтажа" — Скопје а врз основа на постигна-
тата спогодба помеѓу Собранието на град Скопје и 
Фабриката за стакло и стаклена волна — Скопје 
која ги презеде сите средства, права и обврски на 
Мснтажно-инсталатерското претпријатие „Изомон-
тажа", во редовна ликвидација — Скопје, а во сми-
сла на член 271, став 2, од Основниот закон за прет-
пријатијата. 

Од Окружниот стопански суд но Скопје, Фи. бр. 
80 од 12. Ш. 1970 година. . (491) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. I. 1970 година, рег. бр. 37/68, книга I е запишано 
следното: Милка Жарчевска, досегашен раководи-
тел на Продавницата број 4 во Прилеп — Деловна 
единица во Прилеп — Трговско претпријатие „Уни-
верзал" —• Штип, е разрешена од должност. За ра-
ководител е поставен Кирил Митриќевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
35/70. (584) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. I. 1970 година, рег. бр. 37/68, книга I е запиша-
но следното: Кирил Митриќевски, досегашен рако-
водител на Продавницата број 2 во Прилеп, на Де-
ловната единица — Прилеп — Трговско претприја-
тие „Универзал" од Штип е разрешен од должност. 
За раководител е поставен Орде Северовски . 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 36/70. (585) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 664, страна 917, книга П е запишано след-
ното Дејноста на Продавницата број 1 во село Дра-
чево, на Шумското стопанство „Караџица" — Ско-
пје согласно со одлуката на работничкиот совет од 
одржаната седница на 14. VП. 1969 година, се про-
ширува, и со продажба на сите градежни матери-
јали. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 983/69 од 10. Ш. 1970 година. (642) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. IX. 1969 година, страна 122, реден број 11 е за-
пишано: Престана со своето работење Шумско-ин-
дустриското стопанство од Пехчево, бидејќи истото 
се присоедини кон Дрвно-индустриекиот комбинат 
„Црн Бор" од Прилеп. 

Престанокот на стопанството е запишано во ре-
гистарот, Ерз основа на одлуката бр. 02-161/1 од 8. 
IV. 1969 година, на работничкиот совет на истото. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
232/69. (714) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. IX. 1969 година, страна 229, реден број 2 е запи-
шано: Продавницата „Рефлекс" од Виница, поради 
тоа што нејзиниот основач ја променил својата фир-
ма, во иднина ќе работи под фирма: Продавница на 
претпријатието за внатрешна и надворешна тргови-
ја „Рефлекс", со седиште во Виница. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на барањето бр. 15535, од 22. УШ. 1969 година, 
на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
308/69. в (721) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. VI. 1969 година, страна 249, реден број 10 е за-
пишано: Претпријатието за производство на 'градеж-
ни материјали „Пролетер" од Штип се присоедину-
ва кон Градежната работна организација „Вардар" 
од Скопје и останува Економска единица „Пролетер" 
од Штип, која нема својство на правно лице, а ќе 
има посебна жиро-сметка. 

Економската единица ќе произведува градежни 
материјали (камена "коцка, ризла, камени и бетон-
ски ивичњаци и тула . од глина). 

Директорот Трајко М-ацунарежи и натаму оста-
нува да ја потпишува економската единица. 

Присоединувањето е запишано во регистарот, 
врз основа на одлуката бр. 22 од 17. IV. 1969 година 
на работничкиот совет на „Вардар" — Скопје и од-
луката бр. 90 од 29. IV. 1969 година, на работнич-
киот совет на „Пролетер" — Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
205/69. (764) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. VII. 1969 година, страна 13, реден број 6 е запи-
шано следното: Пречистениот текст на фирмата и 
предметот на работењето на Претпријатието за ја -
вен авто-транспорт и шпедиција — Кочани, во ид-
нина ќе гласи: Претпријатие за јавен автотранспорт 
и сервис, со седиште во Кочани. 

Претпријатието ќе ги врши следниве дејности: 
јавен превоз на стоки и патници во земјата и стран-
ство, шпедитерски услуги, браварске-лимарски услу-
ги, градежна браварија и градежна лимари ја и дру-
ги видови, електроинсталатерски, Еодоинсталатер-
ски, металопреработувачки, фрезачки и дрварска 
услуги, производство на резервни делови за мотор-
ни возила, земјоделски машини и алати, ремонт и 
сервис на моторни возила, земјоделски машини и 
уреди, трговија на големо и мало со електроводен 
материјал, резервни делови за моторни возила, ав-
томобили, земјоделски машини и други градежни 
материјали, трговија на големо и мало со нафта и 
нафтени деривати, масла и друго. 

Директорот на претпријатието Тодосија Паунов 
и понатака ќе го претставува и потпишува претпри-
јатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на одлуката бр. 01-2402/2 од 16. VI. 1969 годи-
на, на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
230/69. (733) 

Окружниот стопански суд .во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 669, страна 1689, книга -V е запишано след-
ното: Филијалата за внатрешен промет при Делов-
ното здружение за поледелство и механизација „Аг-
ромакедонија" — Скопје ќе пос лува како Самостој-
на организација на здружен труд, со својство на 
правно лице. - . 

Промената е запишана во регистарот, согласно 
со статутарната одлука на Деловното здружение за 
поледелство и механизација „Агромакедонија" — 
Скопје, од 30. ХП. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
329/69 од 16. Ш. 1970 година. , (782) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 65, страна 284, книга VI е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на Трговско-
то претпријатие за промет со технички материјали, 
бои, лакови, хемикалии, печатарски материјали, хар-
тија и фотоматеријали „Центрохемија" — увоз-из-
воз — Скопје и тоа: Котевски Тоде, директор на 
финансиско-сметководниот сектор, Блажевски Бо-
ро, шеф на сметководството и Трпчевски Горѓи Ди-
митар, генерален директор, претпријатието ќе го 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат и ново-
назначените потписници Максимовски М. Алексан-
дар, пом. генерален директор, Ѓуровски М. Стојан, 
ш е ф на деловницата увоз-извоз, сметано од 10. IV. 
1970 година. 

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

289 од 15. IV. 1970 година. (788) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. Ш. 1970 година, рег. бр. 3/65, книга I е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Продавницата 
во Битола, ул. „Жикица Шпанац" бр. 26, на Спе-
ци јал изираното претпријатие за хемизација на зе-
мјоделството „Агрохемизација" — Скопје, уште со 
продажба на семенска стока и акумулатори. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет на Претпријатието „Аг-
рохемизација" — Скопје од 10. П. 1968 год. и реше-
нието бр. 08-585/1 од 17. П. 1970 година, на Пазар-
ната инспекција на Собранието на општината Б и -
тола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 482/69. (814) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. Ш. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запиша-
но следното: Се менува фирмата на Погонот пар-
кови и зеленило во Прилеп, на Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Прилеп" од Прилеп и ќе гла-
си: Самостојна организација на здружен труд во 
својство на правно лице — Погон паркови и зеле-
нило — Прилеп, на Земјоделско-индустрискиот ком-
бинат „Прилеп" од Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 144/70. (815) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. Ш. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запи-
шано следното: Се менува фирмата и седиштето на. 
Погонот трговија во село Тополчани, на Земјодел-
ско-индустрискиот комбинат „Прилеп" од Прилеп, 
и гласи: Самостојна организација на здружен труд 
во својство на правно лице — погон трговија во 
Прилеп, на 3 ем ј одел ско-индустрискиот комбинат 
„Прилеп" од Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
145/70. (816) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на • стопанските организации, на 
9. Ш. 1970 година, рег. бр. 11/55, книга IV е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Трговско-
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то претпријатие „Преславске Езеро" од Ресен, уш-
те со: промет и продажба на оружје и муниција. 

Оваа промена е извршена врз. основа на одлу-
ката бр. 02-7/1 од 11. П. 1970 година, на работничкиот 
совет и решението бр. 04-543/1 од 5. Ш. 1970 година, 
на пазарниот инспектор на Собранието на општи-
ната Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 98/70. (818) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. Ш. 1970 година, рег. бр. 130/55, книга I е зани-, 
шано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на Георгиевски П. Павле, досегашен ди-
ректор на Земјоделското овоштарско стопанство 
„Овоштар" Превалец — Кажани, Битолско. 

Се овластуваат Стојчевски Крсте Алексо, в. д. 
директор, и Јотевски Методија, ш е ф на сметковод-
ството, да го потпишуваат стопанството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 112/70. (820) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. Ш. 1970 година, рег. бр. 6/64, книга I е запишано 
следното: Престанува овластувањето за потпишува-
ње на Перо Ранчевски, досегашен директор на Про-
изводно услужниот погон „Машиноремонт" Битола, 
на Претпријатието „Агромеханика" од Скопје. 

Се овластуваат Александар Тодоровски, в. д. ди-
ректор, и Иракли В. Зози, раководител на стопан-
ско-сметководниот сектор, да го потпишуваат по-
гонот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 146/70. (821) 

. Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. Ш. 1970 година, рег. бр. 41/55, книга I е запиша-
но следното: Работничката менза во Битола, на Ор-
ганизацијата во состав за производство „Стив На-
умов" — Битола, на „Југо тутун" — Скопје престана 
со својата работа и се брише од регистарот на сто-
панските организации, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-2729 од 31. Ш. 1970 година, на работнич-
киот совет на Организацијата во состав за произ-
водство на тутун — Битола, на Здруженото претпри-
јатие „Југо тутун" — Скопје-

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 189/70. (830) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. Ш. 1970 година, рег. бр. 66/66, книга Ш е запи-
шано следното: Меоарскиот дуќан во село Лабуниш-
та, на Земјоделската задруга „Бел грозд", е. Подгор-
ци, Струга, престана со својата работа и се брише 
од регистарот на стопанските организации, кој го 
води овој суд, поради присоединување кон Земјо-
делско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле" од 
Струга. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-3343 од 24. ХП. 1969 година на работнич-
киот совет на Комбинатот „Струшко Поле" — Стру-
га и одлуката бр. 218 од 4. ХП. 1969' година, на ра-
ботната заедница на Земјоделската задруга „Бел 
грозд", е. Лабуништа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 100/70. (831) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. Ш. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запиша-
но следното: Се овластува Петре Наумоски, директор 
на финансиски сектор, покрај досегашниот потпис-
ник инженер Илија Рочески, генерален директор, 
да го потпишува Земјоделско-индустриекиот ком-
бинат „Прилеп" од Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 10/70. (824) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. Ш. 1970 Година, рег. бр. 100/55, книга Ш е запи-
шано следното: Престанува овластувањето за пот-
пишување на Чуркоски Наум, досегашен раково-
дител на Продавницата во Струга, на Печатницата 
„Коста Абрашевић од Охрид. 

Се овластува Попоска Кристина, раководител, да 
ја потпишува продавницата во Струга. 

Од Окружниот стопански: суд во Битола, Фи. 
бр. 148/70. (827) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. Ш. 1970 година, рег. бр. 41/55/1, книга I е запи-
шано следното: Организацијата во состав „Стив На-
умов" — Бигола, на „Југо тутун" — здружено прет-
пријатие — Скопје престана со својата работа и се 
брише од регистарот на стопанските организации, 
кој го води овој суд, поради присоединување кон Ор-
ганизацијата во состав за производство и обработка 
на тутун — Битола, на „Југо тутун" — здружено 
претпријатие — Скопје. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 03-4Ј5 од 20. Ш. 1970 година, на работнич-
киот совет на „Југо тутун" — здружено претприја-
тие — Скопје и одлуката бр. 02-272 од 17. Ш. 1970 
година, на работничкиот совет на „Стив Наумов" — 
организација — Битола и одлуката број 02-623/1 од 
17. Ш. 1970 година, на работничкиот совет на Орга-
низацијата во состав за производство и обработка 
на тутун — Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 150/70. (829) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 64, книга VI е запишано след-
ното: Самостојната организација на здружен труд 
— Деловница Ш „Текстил" — Скопје, на Трговско-
то претпријатие за промет со универзални стоки на 
големо и мало" „Интерпромет" — Скопје, се стек-
нува со статус на правно лице. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1180/69 од 21. IV. 1970 година. (848) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 181, книга VI е запишано след-
ното: Самостојната организација на здружен труд 
—• Стоковна куќа во Горче Петров, ул. „Маршал 
Тито" бр, 35, на Трговското претпријатие за промет 
со универзални стоки, на големо и мало „Интерпро-
мет" — Скопје, се стекнува- со статус на правно 
лице. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1181/69 од 22. IV. 1970 година. (849) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 180, книга VI е запишано след-
ното: Самостојната организација на здружен труд 
— мал ©продажба „Кале" — Скопје, ул. „106" бр. 28, 
на Трговското претпријатие за промет со универ-
зални стоки на големо и мало „Интерпромет" — Ско-
пје, се стекнува со статус на правно лице. 

Од Окоужниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1184/69 од 20. IV. 1970 година. (850) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 64, книга VI е запишано след-
ното: Самостојната организација на здружен труд 
— Деловница I — разно во Скопје, ул. „Стив На-
умов" бр. 60, на Трговското претпријатие за промет 
со универзални стоки на големо и мало „Интер-
промет" — Скопје, се стекнува со статус на правно 
лице. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1188/69 од 20. IV. 1970 година. (851) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 180, книга VI е запишано след-
ното: Самостојната организација на здружен труд 
— Стоковна куќа „26 јули" — Скопје, на Тргов-
ското претпријатие за промет со универзални сто-
ки на големо и мало „Ингерпромет" — Скопје, се 
стекнува со статус на правно лице. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2 од 22. IV. 1970 година. (853) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 288, страна 290, книга VI е запишано след-
ното: Покрај досегашниот потписник на Самостој-
ната организација за здружен труд со својство на 
правно лице „Изотерм" — Скопје, на Фабриката за 
стакло и стаклена волна — Скопје, Андоновски Ге-
расим, в. д. директор, истата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува и новоназначениот потпис-
ник Димитровски Спиро, сметано од 20. Ш. 1970 го-
дина, на должност помошник директор. 

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

бр. 225 од 24. IV. 1970 година. (854) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 267, страна 522, книга П е запишано след-
ното: Дејноста за внатрешен промет на Претприја-
тието „Аутомакедонија" увоз-извоз — Скопје, со-
гласно со одлуката на работничкиот совет од одржа-
ната седница на 6. П. 1970 година се проширува и 
со промет на големо и мало со стоки од следните 
трговски струки: 

— фотографски и оптички апарати, инструмен-
ти и прибор, 

— музички инструменти, радиоапарати и при-
бор, 

— техничка стока за снабдување на производ-
ните претпријатија и занаетчиството, 

— нафтени деривати, мазива, масла и масти. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 153 од 27. IV. 1970 година. (855) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 293, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на Трговската работна организација 
на големо и мало „Овче Поле" — Скопје, согласно 
со одлуката бр. 0201/8312 од 22. IX. 1969 година, на 
работничкиот совет од одржаната седница на 12. IX. 
1969 година се проширува и со промет со артикли 
од гранките 116, 121, 122, 114 и 115 и тоа со ком-
плетен асортиман од наведените гранки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 845/69 од 27. IV. 1970 година. (857) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 171, страна 64, книга VI е запишано следно-
то: Самостојната организација на здружен труд — 
Стоковната куќа „Тетово" — Тетово, ул. „Маршал 
Тито" бр. 5, на Трговското претпријатие за промет 
со универзални стоки на големо и мале „Интерпро-
мет" — Скопје, се здобива со статус на правно 
лице. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1183/69 од 20. IV. 1970 година. (859) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 336, страна 1587, книга I е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Погонот за овошје, зеленчук и вариво 
во Тетово, на Поледелско-индустрискиот комбинат 
„Београд" од Београд, согласно со одлуката на ра-

ботничките совети на двата комбината и спроведе-
ниот референдум. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи; 
бр. 283 од 27. IV. 1970 година. (860) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 336, страна 1587, книга I е запишано след-
ното: На досегашниот раководител на Погонот за 
овошје, зеленчук и вариво во Тетово, на Поледелско-
индустрискиот комбинат — Гроцка, Јанковски Ан-
дра, му престанува правото за потпишување, бидеј-
ќи е разрешен од должност. 

За в. д. раководител на погонот е назначен ин-
женер Слободан Дабевски, кој истиот ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на ов-
ластувањето, со новоназначениот потписник Боја -
ровски Анѓел, сметано од 24. VП. 1969 година. 

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

бр. 692/69 од 27, IV. 1970 година. (861) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1200, страна 1063, книга V е запишано след-
ното: Дејноста на Производното монтажно претпри-
јатие „Естетика" — Скопје, согласно со одлуката 
бр. 113/2 од 9. Ш. 1970 год., на работничкиот совет 
се проширува и со проектирање и водовод, односно 
изведување на канализација и водовод. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 203 од 7. IV. 1970 година. (874) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 853, страна 1139, книга III е запишано след-
ното: Претставништвото во Скопје, на ул. „Илин-
денска" бр. 41 на „Ауто мотор строј" — големо-тр-
говско и посредничко претпријатие * — Загреб се 
преселува во Скопје, од ул. „Илинденска" бр. 41, на 
ул. „Ленинова" бр. 38 во Скопје, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 367 од 12. V. 1970 година. (875) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1245, страна 1455, книга V е запишано след-
ното: Претставништвото во Скопје, ул. „108" бр. 18, 
на Трговското претпријатие на големо и мало „Уни-
верзал" — Штип, се преселува од улица „108" бр. 
18, на ул. „Маршал Тито" бр. 5 во Скопје. ; 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 944/69 од 11. V. 1970 година. (876) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1403, страна 499, книга VI е запишано под 
фирма: Претпријатие за меѓународна шпедиција 
„Скопје" — Скопје, ул. „256" бб. Предмет на рабо-
тењето на претпријатието е вршење на локо-шпеди-
ција. 

Претпријатието е основано со издвојување од 
составот на Претпријатието за меѓународен авто-
транспорт и шпедиција „Транскоп" — Скопје, ул. 
„Максим Горки" бр. 6/1 — Самостојната организа-
ција на здружен труд за меѓународна шпедиција — 
Скопје во самостојно претпријатие, со одлуката бр. 
40/2-70 од 12. XI. 1970 година на работничкиот совет 
на „Транскоп" —• Скопје, од одржаната седница на 
12. XI. 1970 година. 

Претпријатието за меѓународна шпедиција 
„Скопје" од Скопје ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Петар Вчков , в. д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 951 од 23. XI. 1970 година. 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Лична карта издадена од ОВР — Т.етово на име 
Селиме Минари, ул. „Вардарска" б. б., Тетово. (4331) 

Воена книшка издадена од Воен округ —• Скопје 
на име Гоне Т. Кузевсќи, е. Колицко, Куманово. 

(4332) 
Лична карта бр. 600, издадена од ОВР — Вини-

ца на име Павлина Ѓорѓиева, е. Истибања, Виница. 
(4334) 

Воена книшка на име Љубен Јованоски, ул. 
„Владо Стојаноски" бр. 51, Прилеп. (4347) 

Воена книшка на име Трајко П. Момировски, е. 
Мренога, Битола. (4352) 

Воена книшка на име Флорин С. Момировски, 
е. Мренога, Битола. (4353) 

Лична карта на име Петре Јосифовски, ул. „В. 
Ламески" бр. 35, Прилеп. (4362) 

Возачка дозвола на име Петре Јосифовски, ул. 
„Б. Ламески" бр. 35, Прилеп. (4362) 

Испратница на износ од н. дин. 711,55, издадена 
од Рудници и железарница „Скопје" — Скопје на 
име Меџит Ковачи, е. Рашче, Скопје. (4452) 

Поштенска испратница на сума од н. дин. 718,40, 
издадена од Претпријатието за водовод и канализа-
ција — Скопје на име Меџит Ковачи, е. Рашче, 
Скопје. (4451) 

Работна книшка рег. бр. 4329/58, серија бр. 292039 
на име Нуша Баљурова, ул. „Средорек" бр. 7, Ку -
маново. (2501) 

Здравствена легитимација на име Тодорка Ма-
новска, е. Теарце, Тетово. (2503) 

Свидетелство за завршен П клас, издадено од 
Гимназијата „Горги Димитров" — Скопје на име 
Флора Атанасовска, Скопје. (2504) 

Воена книшка издадена од ВП 8330 •— Сисак 
на име Баки Садри Зеќировиќ, Скопје. (2505) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Лилјана Димчевска, Скопје. (2506) 

Здравствена легитимација издадена од-ЗСО — 
Скопје на име Бранка Нелкова, Скопје. (2507) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Киро Димковски, Скопје. (2508) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шефки Кадрија, Скопје. (2509) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО —• 
Скопје на име Хајри је, Адем и Себаин Ајризови, 
Скопје. (2510) 

Свидетелство бр. 01613, за завршен стручен ис-
пит за квалификуван зидар, издадено од Градеж-
ниот центар во Скопје на име Стојадин Марковски • 
Скопје. (2511! 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Ајрија Јашаревић Скопје. (2512) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ратка Стефкова, Скопје. (2513) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „Коле Неделковски" — Ско-
пје на име Душан Новица Цветковиќ, Скопје. (2514) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Ферат и Сафет Кантурови, Скопје. 

(2515) 
Ученичка книшка за завршено V одделение, из-

дадена од Осмолетката „Гуро Салај" —• Скопје на 
име Ристо Доневски, Скопје. (2516) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Осман Хаки, Скопје. (2517) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Ристо Делев, Скопје. (2518) 

Воена книшка издадена од В. П. —• 1912 — Ниш 
на име Борко Колевски, Скопје. (2519) 

Свидетелство за завршено VI одделение, изда-
дено од Осмолетката „Кирил и Методи" — е. Куче-
виште на име Марица Дончева, Скопје. (2520) 

Дозвола за оружје бр, 1688, издадена од УВР — 
Скопје на име Ислам Рамовиќ, Скопје. (2521) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Маре Глигорова, Скопје. (2522) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Ни-
кола Соломонов, Скопје. (2523) 

Индекс бр. 11910, издаден од Педагошката ака-
демија — Скопје на име Наца Наумова, Скопје. 

(2524) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Тони Томановски, Скопје. (2525) 
Уверение за положени општи предмети за ви-

сококЕалификуван електричар, издадено од Работ-
ничкиот универзитет — Скопје на име Стојан Ди-
мушеБски, Скопје. (2526) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марјан Стевевски , Скопје. (2527) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џемила Велиова, Скопје. (2528) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко Насковски, Скопје. (2529) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 
Скопје на име Биљана Медаровска, Скопје. (2530) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Осмолетката „Лирија" —• Скопје на име 
Емине Креванава, Скопје.. (2531) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радослав Јованов, Скопје. (2532) 

Ученичка книшка за завршено V одделение, из-
дадена од Осмолетката „Кочо Рацин" — Скопје на 
име Весна Ромевска, Скопје. (2533) 

Индекс бр. 5047, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Хаки Шаини, Скопје. (2534) 

Индекс бр. 997, издаден од Архитектонско-гра-
дежниот факултет — Скопје на име Рустем Имеои, 
Скопје. (2535) 

Здравствена легитимација бр. 95745, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Марија Полканова, Ско-
пје. (2536) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката во е. Маџари, Скопје на име 
Нурија Незиров, Скопје. (2537) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Драган Илиевски, Скопје. (2538) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хидајет Илијазова, Скопје. (2539) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струга на име Слободан Беличкови^ Скопје. (2540) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Ку-
маново на име Коле Илиевски, е. Стрновац, Кума-
ново. (2541) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јасмина В. Цветковска, Скопје. (2542) 

Диплома бр. 128 за квалификуван електричар, 
издадена од Градското собрание на град Скопје на 
име Миодраг М. Нешиќ, Скопје. (2543) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Братислав Глигоров, Скопје. (254.4) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар Поповиќ, Скопје. (2545) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Дебар на име Рифадије Габрица, Скопје. (2546) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Живко Ташевски, Скопје. (2547) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Маре Темелкова, Скопје. (2548) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тања Јовановска, Скопје. (2549) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Екрем Биљал ов, Скопје. (2550) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Станимир Ивковиќ, Скопје. (2551) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Меџиде Емини, Скопје. (2552) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Љу-
бица Лалевска, Скопје. (2553) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вера Б а р л е в с к а , Скопје. (2554) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Осмолетката во е. Страчинци на име Ферат 
Рамаданов, Скопје. (2555) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Вецевски, Скопје. (2556) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Муртен Мони, Скопје. (2557) 

Оружен лист бр. 4Ѕ03, издаден од УВР — Ско-
пје на име Борис Старовски , Скопје.. (2558) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — ' 
Скопје на име Хасан Корали, Скопје. (2559) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Михаил Ценевски, Скопје. (2560) 

Индекс бр. 4631, издаден од Земјо дел ско-шумар-
скиот факултет — Скопје на име Божин Димитри-
ев, Скопје. (2561) 

Индекс издаден од Економскиот факултет — 
Скопје на име Трпко Цветковски, 'Скопје. (2562) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Јо-
ван Пашти, Скопје. . (2563) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Цветан Вељановски, Скопје. (2564) 

Воена книшка издадена од Струмица на име 
Атанас П. Петров, Скопје. (2565) 

Свидетелство бр. 34/64 за завршено I година из-
дадено од Училиштето за ученици во стопанство 
„Димитар Влахов" — Скопје на име Пецко Манев-
ски, Скопје. ' (2566)-

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Осмолетката „Кочо Рацин" — Скопје на 
име Мица Јанкуловска, Скопје. (2567) 

Свиде! ел ство за завршено УШ оддел ени,е, изда-
дено од Народен универзитет — Скопје на име Не-
вена Наумова, Скопје. (2568) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славе Трајковски, Скопје. (2569) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Скопје 
на име Рамадан Д. Небиовски, Скопје. (2570) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје На име Стојан Алековски , Скопје. (2571) 

Оружен лист бр. 2106, издаден од УВР — Скопје 
на име Бојко Стојановски, Скопје. (2572) 

С'др?ествена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Раде Јакимов, Скопје. (2573) 

Диплома за завршен испит издадена од ЕМУЗУС 
„Коце Металец" — Скопје на име Ставре Ташевски, 
Скопје. (2574) 

Индекс бр. 4989, издаден од Медицинскиот ф а -
култет Скопје на име Владо Добровоцки, Скопје. 

(2575) 
Свидетелство ^ За завршено учителска школа 

„Браќа Миладинови" — Битола на име Нада За -
роска, е. Белица, Струга. (2579) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Сожире Керимова, ул. „Козјак" бр. 
120а, Битола. (2580) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Усније Керимова, ул. „Козјак" бр. 
120а, Битола. (2581) 

Свидетелство издадено од Учителската школа 
„Браќа Миладинови" — Битола на име Ѓорче Ко-
тевски, е. Претор, Ресен. (2582) 

Здравствена легитимација на име Илмије Ризо-
ска, ул. „Даб. завој" бр. 48, Прилеп. (2583) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Благоја Котески, е. Новоселани, Прилеп. (2584) 

Свидетелство за завршена П година индустри- -
еко училиште — електро смер на име Љубе Андре-
евски, ул. „Ч. Филиповски" бр. 16/П, Гостивар. (2585) 

Свидетелство бр. .06061/65 од I клас гимназија на 
име Љупчо Андреевски, ул. „Ч. Филиповски". бр. 
16/П, Гостивар. (2586) 

Свидетелство за основно училиште, издадено во 
1РС8/39 година на име Ислам Зендели, е. Дуф, Гос-
тивар. (2587) 

Здравствена легитимација на име Смиле Манго-
ски, е. Бешиште, Прилеп. (2588) 

Здравствена легитимација на име Златко Јова-
нов, ул. „11 октомври" бр. 33, Прилеп. . (2589) 

Уверение за квалификуван работник на име 
Ремзи Зекиров, ул. '„Крушевска" бр. 16а, Титов Ве-
лес. (2590) 

Здравствена легитимација на име Фадиљ А. Ис-
маиљ^ ул. „Борче Кочоски" бр. 61, Тетово. (2592) 

Свидетелство за У1п одделение на име Здравко 
Даниловски, е. Сараќино, Тетово. (2593) 
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Свидетелство за "УШ одделение на име Стојан 
Богоски, е. Блаце, Тетово. (2595) 

Свидетелство издадено од Училиштето во е. 
Милетино на име Катица Милошевска, е. Милети- * 
но, Тетово. (2596) 

Службена легитимација рег. бр. 1179, издадена 
од РСВР — Скопје на име Раде Андреевски, Бито-
ла- (2598) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Кирил Бисероски, ул. „Ило Полутешко" бр. 7, 
Прилеп. (2599) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Дола Никоска, ул. „М. Пијаде" бр. 8, Прилеп. 

Здравствена легитимација на име Стеванчо Ма-
тески, ул. „М. Пијаде" бр. 1а, Прилеп. (2601) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џељаљ М. Арифи, е. Ново Село П, Тетово. (2602) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Муарем Арифи, е. Ново Село П, Тетово. (2603) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зулфи М. Османи, е. Пирок, Тетово. (2604) 

Земјоделска здравствена легитимација . на име 
Фаниза А. Османи, е. Пирок, Тетово, (2605) 

Свидетелство за УШ одделение, издадено од 
ЦОУ — „Славчо Стојменов" —• Виница на име Ариф 
Селманов, е. Градец, Виница. (2606) 

Синдикална книшка со чековна сметка бр. , 
401-9-907 на име Занаетчиско претпријатие „Соли-
дарност" — Скопје. (2607) 

Диплома за завршен испит, издадена од ЕМУ-
ЗУС — Скопје на име Благоја Јовановски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Благуна Димитрова, Скопје. (2609) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од Ин-
дустриското училиште „Коце Металец" — Скопје 
на име Јордан Ристовски, Скопје. (2610) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Јашар Абдулов, Скопје. (2611) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Методија Симоновски, Скопје. (2612) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО •— 
Скопје на име Вера Лукова, Скопје. (2613) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Милица Арсовска, Скопје. (2614) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Велика Ангеловска, Скопје. (2615) 

Воена книшка издадена од Лесковац на име Б л а -
гоја Николовски, Скопје. (2616) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Осмолетката „Невена Георгиева-Дуња" — 
Скопје на име Љубица Белковска, Скопје. (2617) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сашко Костовски, Скопје. (2618) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Стамена и Стојанка Дејановски, Ско-
пје. (2619) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Иван Димитриевски, Скопје. (2620) 

Здравствена- легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јастре Цветановски, Скопје. (2621) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Нада Симоновска, Скопје. (2622) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Јован Крстевски, Скопје. (2623) 

Здравствени легитимации издадени од ЗОО — 
Скопје на име Флорија и Мада Џерџи, Скопје. (2624) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —1 

Скопје на лме Дран Виктор Рамај, Скопје. (2625) 
Индекс бр. 4611, издаден од Медицинскиот ф а -

култет — Скопје на име Петар Милошевски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Киро Кузмановски, Скопје. . (2627) 

Индекс бр. 2138, издаден од Машинскиот ф а -
култет во Скопје на име Добре Миленовски , Ско-
пје. (2628) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО —• 
Скопје на име Веј сима Ибраимова ,Скопје. (2629) 

Дозвола за оружје рег. бр. 1750, издадена од ОВР 
— Скопје на име Сами Бајрами, Скопје. (2630) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРЖ 
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Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Осмолетката „Владо Тасевски" — Скопје 
на име Боге Макревски, Скопје. (2631) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Беџет Лесковица, Скопје. (2632) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радица Димитровска, Скопје. (2633) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драгољуб Вучичевић, Скопје. (2634) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Педагошката гимназија во Скопје на име Надица 
Радојниќ, Скопје. (2635) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Грозда Сл авкова, Скопје. (2637) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Арсов, Скопје, (2638) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Емилчо Стоев, Скопје. (2639) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миодраг Стојковиќ, Скопје. (2640) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миле Попов, Скопје . (2641) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Светлана Атанасова, Скопје. (2642) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Аце Костовски, Скопје. (2643) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вучета Па јевиќ, Скопје. (2644) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Павлов, Скопје. (2645) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Станислава Наумовска, Скопје. (2646) 

Диплома бр. 3, издадена од Економскиот техни-
кум „Борис Кидрич" —• Скопје на .име Благоја Ан-
донов, Скопје. (2647) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Осмолетката „Климент Охридски" — нас. 
Бутел на име Горѓи Џуков, Скопје. (2648) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Емине Јашарова, ул. „Љубојно" бр. 
3, Битола. (2649) 

Здравствена легитимација на име Соња Христо-
ска, ул. „Бр. Шемкоски" бр. 32, Прилеп. (2650) 

Свидетелство на име Ќанија Рамадани, е. Ч а ј -
ле, Гостивар. (2651) 

Ученичка книшка за завршено VI, УП и 
УШ одделение, издадена од Училиштето „Ј. Б. Ти-
то" — с. Ж е л и ш на име Идрис Џеладини, е. Ж е -
лино, Тетово. (2655) 

Ученичка книшка од VI одделение на име Ме-
мети Р. Маји, ул. „Вардарска" бр. 60, Тетово. (2660) 

Диплома за завршено средно економско училиш-
те на име Методија Ѓорѓиовски, ул, „Борис Бастар" 
бр. 6, Битола. (2661) 

Индекс бр. 502, издаден од Економскиот факул-
тет — Скопје на име Методија Георгиевски, ул. „Б. 
Кидрич" бр. 6, Битола. (2662) 

Свидетелство за IV одделение на име Грозда 
Тренксска, с. Ропотово, Прилеп. (2665) 

Здравствени легитимации на име Анастасија, 
Драган и Марина Тројачанец, ул. „Б. Лопач" бр. 29, 
Варош, Прилеп. (2667) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на име 
Стоде Јовановски, с. Милетино, Тетово. (2668) 

Ученичка книшка за завршено У одделение на 
име Трајанка Јованоска, е. Кошино, Прилеп. (2669) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на име 
Амед Целоски, ул. „Васил Главинов" бр. 20, Прилеп. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Љупчо Костов, ул. „Горна Џумаја" 
бр. 7, Т. Велес. (2671) 

Сообраќајна дозвола бр. 1195, издадена од ОВР 
— Тетово на име Душан Отовиќ, е. Брвеница, Те-
тово. (2673) 

Возачка дозвола бр. 1928, издадена од ОВР — 
Тетово на име Душан Отовиќ, е. Брвеница, Тетово. 

(2674) 
Здравствена легитимација на име Нусрет Руши-

тоска, ул. „Даб. Завој" бр. 11, Прилеп. (2676) 
Ученичка книшка за завршено V одделение на 

име Донка Танеска, е. Кутлешево, Прилеп. (2677) 
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Здравствена легитимација на име Оливер Б а ј -
рамоски, ул. „Тризла" бр. 117, Прилеп. (2678) 

Свидетелство за завршено V одделение во с. 
Групчин на име Зе ја дин Ј. Мурати, е. Ново Село I, 
Тетово. ' (2679) 

Оружен лист бр. 1669, издаден од ОВР — Тето-
во на име Рамадан Имери, е. Горно Палчиште, Те-
тово. (2680) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Крсте Тодоровски, е. Сланско, Бито-
ла. (2681) 

Возачка дозвола издадена од ОВР — Делчево 
на име Љубен Георгиевски, е. Габрово, Делчево. 

(2684) 
Свидетелство од П клас на име Музафер Деми-

ри, е. Шипковица, Тетово. (2685) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Битола на име Фети Шабани, ул. „Охридска" бр. 
317, Битола. (2687) 

Работна книшка серија бр. 009913, рег. бр. 6 на 
име Зора В. Ставрева, е. Бегниште, Кавадарци. (2688) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Љуба Николова, ул. „Јане Сандан-
ски" бр. 42, Битола. (2689) 

Диплома бр. 1567/69 за завршена учителска шко-
ла во Гнилане на име Ружди А. Селими, е. Норча, 
Прешево. (2690) 

Здравствена легитимација на име Љупчо Гинов, 
ул. „Р. Жинзифов" бр. 24а, Т. Велес. (2692) 

Здравствена легитимација на име Андреја Ки-
мов, ул. „Љубљанска" бр. 7, Титов Велес. (2694) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на име 
Илија Алексоски, е. Челопек, Тетово. 

Свидетелство на име Сафет Тахири, е. Требош, 
.Тетово. (2696) 

Здравствена легитимација бр. 23641 на име Аки 
Берзата, е. Боговиње, Тетово. (2697) 

Ученичка книшка на име Хајреза Карпузи, ул. 
„19 фебруари" Зворник. (2701) 

Здравствена легитимација на име Сретен Јан-
ковски, ул% „ЈНА" бр. 44, Гостивар. (2702) 

Сообраќајна дозвола издадена од ОВР — Дел-
чево на име Симо А. Ефтимов, е. Драмче, Делчево. 

(2704) 
Здравствена легитимација на име Соња Крстев-

ска, е. Драчево, Скопје. „ (2705) 
Свидетелство за завршено УШ одделение на 

име Цветанка Апостоловска, е. Забрчани, Прилеп. 
(2706) 

Ученичка книшка на име Фикри Сулејман, е. 
Ново Гело Т, Тетово (2708) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Крсте Јанчевски, ул. „Охридска" бр. 
191, Битола. (2709) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-
јата „М. Ацев" — Прилеп на име Марија Милошеска, 
Прилеп. (2710) 

Здравствена легитимација бр. 57874 на име Му-
амед Кадриу, Гостивар. (2711) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Миле Петровски, е. 
Ношпал, Битола. (2713) 

Свидетелство за завршено П година на име Б и -
сера Парговска, е. Палчиште, Прилеп. (2715) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Ол-
гица Кузмановска, Скопје. (2716) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Кољевић, Скопје. (2717) 

Диплома за положен стручен испит за квали-
фикуван аутолимар — издадена од Градско собра-
ние — Скопје на име Илија Шекеровски, Скопје. 

(2718) 
Здравствена легитимација^ издадена од ЗСО — 

Скопје на име Милка Зечевиќ, Скопје. (2719) 
Земјоделска здравствена легитимација издаде-

на ед ЗСО — Штип на име Цвета Тасевска, Скопје. 
(2720) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан Утриковски, Скопје. (2721) 

Воена книшка издадена од Сомбор на име Јо-
ванче Јаневски, Скопје. (2722) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Београд на име Драга .Тосева, Скопје. (2723) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ружица Босаќ, Скопје. (2724) 

Свидетелства за завршени I и П клас, издадени 
од Гимназијата ..Јосип Броз Тито" — Скопје на име 
Кирил Велев, Скопје. (2725) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Ско-
пје на име Мухарем Јаја , Скопје. (2726) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Б а ј -
рам Мустафовиќ, Скопје. (2727) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Михајло Димов, Скопје. (2728) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Спасена Јсвчевска, Скопје. (2729) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Душан и Славица Симоновски, Ско-
пје. (2730) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на игле Олга Симиќ, Скопје. (2731) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Ско-
пје ка име Цветко Б. Ѓорѓиевски, Скопје. (2732) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Основното училиште „Климент Охридски" 
— Скопје на име Душанка Стојановска, Скопје. 

(2733) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Тетово на име Сашо Савески, Скопје. (2734) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Катерина Тоциновска, Скопје. (2735) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ганимет Аслани, Скопје. (2737) 
Здравствени легитимации издадени нд ЗОО — 

Скопје на име Џеваир, Тахире, Џарије, Мемет и Џе-
ладин Елези, Скопје. (2738) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Зил-
бер Амзов, Скопје. (2739) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Менка Димоска, Скопје. (2740) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дуда Даминовска, Скопје. (2741) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нуреман Бакијсвеќи, Скопје. (2742) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
М. Брод на име Ристо Богданове™, Скопје. (2743) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија за избор на директор на 

Службата на општественото книговодство 
Филијала 410 — Охрид 

врз основа на чл. 176 од Статутот 

распишува 

К О Н К У Р С 
ЗА ДИРЕКТОР НА ФИЛИЈАЛАТА 

(наименување — реизбор) 

УСЛОВИ: 

Кандидатите што ги исполнуваат наведените ус-
лови преку отсекот за општи работи до Конкурсна-
та комисија, покрај пријавата за конкурсот треба 
да достават: 

— свидетелство за завршена соодветна школска 
подготовка или потврда да ги исполнуваат ус-
ловите по чл. 1 7 о д ПРО на филијалата, 

—• потврда за стажот на соодветното работно 
место, 

— потврда да не е осудуван рх да не му е забра-
нето вршењето на должноста директор, и де-
ка не е под истрага, 

— лекарско уверение, 
—• согласност од работната организација за кон-

курирање до колку е во работен однос. 
Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето во 

„Службен весник на СРМ". 
Конкурсната комисија пријавите со потребната -

документација ќе ги разгледа 5-от ден по истекот 
на конкурсот. 

Некомплетните документи и документите што 
ќе пристигнат по истекот на рокот, нема да бидат 
земени за разгледување. (1905) 

Конкурсната комисија при Заштитната работил-
ница за професионална рехабилитација и з а ж а л у -
вање на лица со оштетен вид „МАКЕДОНИЈА" — 
Скопје, 

распишува 

К О Н К У Р С 
за избор и именување на ДИРЕКТОР 
Кандидатот покрај општите услови предвидени 

со законските прописи, треба да ги исполнува и 
следните услови: 

Да е висококвалификуван работник — карто-
нажер со работно искуство над 10 години, на рако-
водно место во соодветна организација, и да има 
морални и работни квалитети потребни за такво ра-
ботно Мјесто. 

Да е морално и деловно способен. 
Молбите се поднесуваат до комисијата за кон-

курси при Заштитната работилница. 
Молбите без потребната документација нема да 

се земаат во разгледување како непотполни. 
Конкурсот е јавен и трае 15 дена од денот на 

објавувањето. (1906) 

Врз основа на членот 23 и 24 од Основниот закон 
за работните односи („Службен лист на СФРЈ" бр. 
12/70 год.) — Пречистен текст — член 201 став 3 од 
Статутот како и член 28, 30 и 31 од Правилникот за 
работните односи и одлуката бр. 02-2480/2 од 18. XI. 
1970 година, Комисијата за засновање и раскинува-
ње на работни односи при Индустриското претпри-
јатие „Изолмонт" — Градско го распишува след-
ниот 

Покрај општите услови предвидени во чл. 20 од 
ОЗРО и чл. 55 од ОЗП, кандидатот треба да ги ис-
полнува и условите предвидени со Правилникот за 
работни односи и другите општи акти на Филијалата 
и тоа: 

1. Да има завршено висока школска подготовка 
(економски факултет П степен) или да ги испол-
нува условите предвидени во чл. 178 од Правилни-
кот за работни односи на Филијалата. 

2. Да има чад 10 години работно искуство во бан-
карска организација односно во Службата на оп-
штественото книговодство, од кои најмалку 5 годи-
ни на раководно работно место. 

3. Да не е осудуван за кривични дела наведени 
во чл. 55 од ОЗП. 

4. Со судска одлука да не му е забрането вр-
шењето на должноста директор. 

5. Да има морално-полчтички квалитети и 
6. Во досегашното работење да покажал задо-

волителни резултати. 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетото работно место — 
Управник на погон за производство, предвидено со 
систематизацијата на работните места. 

1. За ова работно место кандидатите треба да 
имаат завршено најмалку средно образование, од 
хемиска струка. 

Посебни услови: Кандидатот под точка 1 од овој 
конкурс по засновањето на работниот однос да ж и -
вее во населбата Градско. 

Личниот доход според правилникот за распре-
делба на личните доходи во оваа работна организа-
ција. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објаву-
вањето во „Службен весник на СРМ". 

^ к о м п л е т н и т е молби нема да бидат земени 
предвид за разгледување, од страна на комисијата. 

(1944) 
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Советот во поширок состав на Специјалната бол-
ница за белодробна туберкулоза е. Јасеново, Т. Ве-
лешко, 

распишува 

К О Н К У Р С 
за именување директор на Специјалната болни-

ца за белодробна туберкулоза е. Јасеново, Т. Ве-
лешко. 
УСЛОВИ: 

1. Лекар фтизиолог или лекар со завршен ф и -
зиолошки стаж и со најмалку 5 години работно ис-
куство во соодветна установа. 

2. Да има морално-политички квалитети. 
3. Да не е под истрага. 
4. Да не е осудуван (член 43 од ОЗУ). 
Кандидатот покрај наведените услови треба да 

ги исполнува и општите услови предвидени со ОЗРО. 
Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објаву-

вањето. 
Личниот доход според Правилникот за распре-

делба на личните доходи на работниците во болни-
цата. 

Молбите, таксирани со 1 нов динар со потреб-
ните документи да се поднесуваат преку Конкурс-
ната комисија до Советот во поширок состав на 
Специјалната болница за белодробна туберкулоза 
е. Јасеново Т. Велешко. 

Некомплетираните молби нема да се земаат 
предвид. 

За резултатите од-конкурсот кандидатите ќе би-
дат известени. (1945) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ 
ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ НА СРМ — СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за примање на: 
ДВАЈЦА ДИПЛОМИРАНИ ВЕТЕРИНАРИ ЗА 
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ПАТОЛОГИЈА НА СВИ-
Њ И И ПАТОЛОГИЈА НА ПТИЦИ. 

Услови: Завршен ветеринарен факултет со зна-
ење најмалку на еден странски јазик и регулирана 
воена обврска. Предност имаат кандидати со подобра 
средна оценка на факултетот, и помлади. Приме-
ните кандидати заминуваат веднаш на специјали-
зација. 

Личниот доход според Правилникот на Инсти-
тутот, 

Молбите со потребните документи, препис од 
диплома, кратка биографија и потврда за знаење н& 
најмалку еден странски јазик, се доставуваат до 
Конкурсната комисија на Институтот. 

Конкурсот е отворен до пополнувањето на работ-
ните места., (1943) 

СОВЕТОТ НА ГЕОЛОШКИОТ ЗАВОД — СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за избор во следните научни и стручни звања: 
1. Асистенти 
2. Научни соработници 
3. Виши научни соработници 
4. Научни советници 
5. Стручни соработници 
6. Виши стручни соработници 
У С Л О В И : Кандидатите треба да ги испол-

нуваат условите предвидени во членовите 40 и 42 
од Законот за организирање на научните дејности 
(„Службен весник на СРМ" бр. 9/1967 год.). 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите со куса биографија се доставуваат во 
Кадровското одделение на Геолошкиот завод -— 
Скопје, со ознака за конкурс. (1941) 

Институтот за македонски јазик „Крсте Мисир-
ков" во Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 

за работното место — стручен соработник во 
Одделението за историја на македонскиот јазик. 

Покрај општите услови за редовен работен од-
нос кандидатот треба да ги исполнува и следните 
посебни услови: 

а) завршен Филозофски факултет — една од 
славистичките групи, 

б) познавање на грчки и старогрчки јазик, 
в) опит во работата со стари ракописи. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето. (1942) 
V 
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