
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 21 декември 1967 
С к о п ј е 

Број 42 Год. ХХШ. 

Претплатата за 1967 год. изнесува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 1,60 
(160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16. 

377. 
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 
САМОУПРАВУВАЊЕ И РАБОТНИ ОДНОСИ 

ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 
Се прогласува Законот за изменување и допол-

нување на Законот за самоуправување и работни 
односи во органите на управата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 16 ноември 1967 година и 
на седницата на Организационо-политичкиот собор 
одржана на 20 декември 1967 година. 

У. бр. 01-51/67 
20 декември 1967 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василе-в, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА САМОУПРАВУВАЊЕ И РАБОТНИ ОД-

НОСИ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА 
Член 1 

Член 78 од Законот за самоуправување и работ-
ни односи во органите на управата се менува и 
гласи: 

„Работното време во органите на управата трае 
42 часа неделно. 

Распоредот на работното време во републичките 
органи на управата и во републичките органи, на 
кои се однесуваат одредбите од овој закон, го утвр-
дува Извршниот совет, за општинските органи на 
управата — Општинското собрание, а за органите 
на Градското собрание — Скопје, тоа Собрание". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

378. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДНИОТ 

ПРИДОНЕС ВО 1968 ГОДИНА 
Се прогласува Законот за водниот придонес во 

1968 година, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на седницата на Стопанскиот 
собор одржана на 18 декември 1967 година и на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 19 де-
кември 1967 година. 

У. бр. 01-55/67 
20 декември 1967 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василов, с.р. 

З А К О Н 
ЗА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1968 ГОДИНА 

Член 1 
Работните и другите организации, граѓанските 

правни лица и граѓаните што употребуваат и иско-
ристуваат вода за определени стопански или кому-
нални цели или^ што испуштаат загадени води, во 
1968 година плаќаат воден придонес според одреда 
бите на овој закон. 

Обврзниците што плаќаат придонес од личен до. 
ход од земјоделската дејност во 1967 година, на-
место воден придонес плаќаат зголемен придонес 
од личен доход од земјоделска дејност. Средства-
та добиени со зголемувањето на придонесот од , ли-
чен доход од земјоделска дејност се користат за 
целите за кои се користи водниот придонес. 

Член 2 
Работните и други организаг^ии, граѓанските 

правни лица и граѓаните за употребената и иско-
ристена вода плаќаат воден придонес во следните 
износи: 

1. хидроелектраните и термоелектраните по 
0,0025 динари за 1 KW Ч произведена електрична 
енергија; 

2. рударските и индустриските работни органи-
зации, како и рударските и индустриските погони 
на други стопански организации — по 0,04 динари 
за 1м3 употребена или искористена вода; 

3. работните организации што вршат занает-
чиски дејности, граѓанските правни лица и граѓа-
ните што вршат занаетчиски и други слични сто-
пански дејности (влачарници, валарници, воденици 
и слично) — по 0,0003 динари за 1 мЗ употребена 
или искористена вода; и 

4. работните и други организации што вршат ко„ 
мунални дејности — по 0,02 динари за 1 м3 упо-
требена или искористена вода, освен за водата што 
тие ја испорачуваат на други организации, на гра-
ѓанските правни лица и на граѓаните за кои овие 
се должни непосредно да плаќаат воден придонес. 

Работните организации од други гранки и об-
ласти на стопанството чии погони произведуваат 
електрична енергија, плаќаат воден придонес спо-
ред износот утврден во точка 1 од претходниот став. 
доколку водата ја употребуваат или искористуваат 
исклучиво за производство на електрична енергија. 

Член 3 
Работните и други организации, граѓанските 

правни лица и граѓаните што испуштаат загадена 
вода при вршењето на стопанска дејност, за испуш-
тената загадена вода плаќаат воден придонес во 
следните износи: 

1. работните и Други организации што се зани-
маваат со производство на јаглен, нафта, неметали, 
целулоза, хартија, кожа, обувки и текстил, како и 
работните организации од областа на црната и обое-
ната металургија и хемиската индустрија; 

— по 0,02 динари за 1 мЗ испуштена загадена 
вода со отровни киселини или други отровни хеми-
калии; 

— по 0,01 динари за 1 мЗ испуштена загадена 
вода со неотровни органски или воноргански мате-
рии; 
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2. сите други работни организации, граѓанските 
правни лица и граѓаните — по 0,02 динари за 1 м;3 

испуштена загадена вода. 
Работните и другите организации од точка 1 од 

претходниот став, доколку загадената вода ја ис-
пуштаат во природни или вештачки водотеци без 
уреди за прочистување, плаќаат воден придонес во 
двоен износ. 

Член 4 
Обврзниците на водниот придонес од член 3 на 

овој закон што немаат уреди за мерење количините 
на испуштените загадени води, плаќаат воден при-
донес за употребена или искористена и за испуште-
на загадена вода во единствен износ, што се пре-
сметува по 1 м3 употребена или искористена вода и 
тоа: 

1. работните и другите организации што се за-
нимаваат со производство на јаглен, нафта и не-
метали како и работните организации од црната и 
обоената металургија — по 0,052 динари за 1 м3 

вода. 
2. работните организации од дрвната, прехран-

бената и друга индустрија што испуштаат загадени 
води со неотровни органски и воноргански материи 
по 0,044 динари за 1 м3 вода; 

3. сите други работни организации, граѓанските 
правни лица и граѓаните — по 0,03 динари за 1 м^ 
вода. 

Член 5 
Обврзниците од став 2 на член 1 од овој закон 

плаќаат зголемен придонес од личен доход од зем-
јоделска дејност со 2% од катастарскиот приход, 

Член 6 
Организациите од член 2 и 3 од овој закон во-

дат евиденција за произведената електрична енер-
гија, за употребената или искористената вода, ка-
ко и за испуштените загадени води. 

Употребената или искористената односно ис-
пуштената загадена вода се евидентира само еднаш, 
без оглед на тоа колку пати е употребена во техно-
лошкиот процес на производството. 

Плен 7 
Работните организации и другите обврзници на 

водниот придонес според овој закон, кои немаат 
инструменти за мерење на употребената или иско-
ристената вода, количината на употребената или 
искористената вода ја утврдуваат според капаците-
тот на постројките за снабдување со вода, а сраз-
мерно со степенот на искористеноста на производ-
ните капацитети за кои е употребена или искорис-
тена водата. 

Капацитетот на постројките за снабдување со 
вода како и производниот капацитет за кој се упо-
требува или искористува водата се утврдува според 
нивната инвестиционо-техничка документација, а 
доколку таква нема, капацитетот го утврдува коми-
сијата што ја образува општинскиот орган на упра-
вата, надлежен за работите на водостопанството. 

Член 8 
Обврзниците од член 2 и 3 на овој закон водни-

от придонес го пресметуваат и плаќаат за измина-
тиот месец најдоцна до 25 идниот месец. 

АКО граѓаните и граѓанските правни лица вод-
ниот придонес не го уплатат во срок од претход-
ниот став, наплатувањето на придонесот ќе се из-
врши принудно, според прописите за придонесите 
и даноците на граѓаните. 

Износот со кој е зголемен придонесот од личен 
доход од земјоделска дејност според член 5 на овој 
закон, како и принудно наплатениот воден придо-
нес се уплатуваат во корист на Републичкиот фонд 
за води во срок од еден месец по извршената на-
плата. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила третиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1968 година. 

379. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА 
НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД 

ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 
Се прогласува Законот за Ревалоризација на 

средствата на работните организации од општестве-
ните дејности, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Стопанскиот 
собор одржана на 18 декември 1967 година и на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 19 
декември 1967 година. 

У. бр. 01-54/67 
20 декември 1967 година 

Скопје 
Претседател, 

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

З А К О Н 
ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА НА 
РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПШТЕС-

ТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 
Член 1 

Работните организации од областа на образова-
нието и воспитувањето, науката, културата, соци-
јалната заштита и спортот (општествени дејности), 
Ревалоризацијата на основните средства и средства-
та за заедничка потрошувачка ја вршат според 
коефициентите, постапката и срокот определени со 
овој закон со положба на средствата на 30 јуни 
1966 година. 

Член 2 
Одредбите на овој закон не се однесуваат на 

спомениците на културата, природните реткости, 
изложените предмети во музеите и уметничките 
галерии, архивската граѓа џ фондот на книгите во 
јавните библиотеки. 

Член 3 
Предметите што ги сочинуваат основните сред-

ства и средствата за заедничка потрошувачка се 
ревалоризираат, во ' зависност од групата средства 
во која одделни предмети спаѓаат и годината на 
нивната набавка односно изградба, со примена на 
следниве коефициенти: 

Година на набав- Градежни Домашна Увозна Долго-
ката односно из- објекти опрема опрема годишни 

градбата насади 

1957 2,48 1,45 1,83 2,20 
1958 2,32 1,40 1,78 2,08 

1,82 1959 2,17 1,35 1,73 
2,08 
1,82 

1960 2,04 1,30 1,68 1,62 
1961 1,74 1,25 1,63 1,50 
1962 1,55 1,20 1,58 1,30 
1963 1,49 1,15 1,49 1,29 
1964 1,32 1,10 

1,05 
1,42 1Д2 

1965 1,13 
1,10 
1,05 1,32 1,08 

1966 1,00 1,00 1,00 1,00 

Како година на набавката односно изградбата 
на средствата се смета и годината на извршената 
процена односно Ревалоризација на тие средства. 

Член 4 
Ако советот односно соодветниот орган на упра-

вување на работната организација најде дека вред-
носта на одделни средства во деловните книги е 
нереално искажана, заради ревалоризирање на тие 
средства може да го намали или зголеми пропиша-
ниот коефициент. 
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Намалувањето и зголемувањето на коефициен-
тот не може да биде поголемо од 50% од делот на 
пропишаниот коефициент кој надминува 1. 

Член 5 
Ревалоризацијата ќе се изврши со примена на 

коефициентите за односната група средства врз 
набавната вредност на средствата и врз отпиша-
ниот дел од таа вредност (исправката на вредноста) 
според годината во која е набавено односно изгра-
дено средството. 

Член 6 
Градежните објекти, чија изградба траела две 

или повеќе години, ќе се ревалоризираат со при-
мена на коефициентите за соодветната година врз 
вредноста на вложувањето извршено во таа година, 
според состојбата искажана во деловните книги на 
работната организација. 

Во случаите од претходниот став кога најмалку 
60% од вкупната вредност на објектот е изградена 
во една година, Ревалоризација на тој објект може 
да се изврши во целина со примена на коефициен-
тот за таа година. 

Градежните објекти, чија вредност е зголемена 
со адаптација или доградба, ќе се ревалоризираат 
на тој начин што врз вредноста на објектот пред 
адаптацијата односно доградбата ќе се примени 
коефициентот за годината на изградбата, а врз 
вредноста на дополнителните вложувања — коефи-
циентот за годината во која е извршена адапта-
цијата односно доградбата. 

Член 7 
Како увозна опрема во смисла на овој закон, 

се подразбира опремата што е набавена од стран-
ство и е платена со странски средства за плаќање 

Опремата добиена преку репарации и опремата 
добиена како подарок, не се смета како увозна 
опрема. 

Ревалоризацијата на опремата што е составена 
од увозна и домашна опрема ќе се изврши на тој 
начин што врз вкупната вредност на опремата ќе 
се примени коефициентот пропишан за домашната, 
односно за увозната опрема, според тоа дали пого-
лемиот дел од вредноста на опремата е од домашно 
производство или од увоз. 

Член 9 
Разликата меѓу неотпишаната вредност на сред-

ствата пред и по Ревалоризацијата (резултатот од 
Ревалоризацијата) работната организација може да 
ја распредели на одделни средства, на начинот што 
таа ќе го определи и притоа ќе ја утврди нивната 
нова вредност. 

По исклучок од претходниот став разликата до-
биена со Ревалоризацијата на градежни објекти не 
може да се распредели на опрема и обратно. 

Член 10 
Ако е отпишана група основни средства во це-

лина, а тие и натаму се користат, (или неотпиша-
ниот дел од вредноста на групата основни сред-
ства е помал од 25% од износот на нивната набавна 
вредност, работната организација може Ревалори-
зацијата на тие средства да ја изврши на тој на-
чин што исправката на вредноста на тие средства 
ќе ја ревалоризира со коефициент понизок од кое-
фициентот применет за Ревалоризација на нивната 
набавна вредност. 

Одлуката за Ревалоризација на средствата од 
претходниот став ја донесува советот, односно соод-
вениот орган на управување. 

Член 11 
Ако за одделни средства вредноста не е иска-

жана во деловните книги, работната организација 
ќе ја утврди нивната вредност со процена според 
пазарните цени за такви или слични предмети на 
30 јуни 1966 година и таа вредност ќе ја искаже 
во деловните книги. Процената ќе ја изврши коми-
сија, што ја именува советот односно соодветниот 
врган на управување. 

Член 12 
Со износот од резултатот на Ревалоризацијата 

ќе се зголеми деловниот односно соодветниот фонд 
и фондот за заедничка потрошувачка на работ-
ната организација. 

Член 13 
Работните организации ќе ја вршат Ревалори-

зацијата на средствата до срокот утврден за из-
готвување на завршните сметки за 1967 година. 

Член 14 
Резултатите од Ревалоризацијата ќе се внесат 

во деловните книги на работните организации под 
31 декември 1967 година, а правата и обврските 
што произлегуваат од новоутврдената вредност ќе 
се земат предвид од 1 јануари 1968 година. 

Елаборатот од Ревалоризацијата на средствата 
е составен дел на завршната сметка на работните 
организации за 1967 година. 

Член 15 
Ако со овој закон не е поинаку пропишано за 

коефициентите и другите мерила, како и за по-
стапката и сроковите, се применуваат одредбите на 
Законот за Ревалоризација на средствата на работ-
ните организации („Службен лист на СФРЈ" бр. 
29/66) и Законот за утврдување коефициентите и 
основицата за Ревалоризацијата на средствата на 
работните организации („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 47/66). . 

Член 16 
Републичкиот секретар за финансии ќе издаде 

технички упатства за спроведување Ревалоризаци-
јата на средствата на работните организации од 
член 1 на овој закон. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

380. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПИТЕ 

НА АМОРТИЗАЦИЈАТА И ЗА КОРИСТЕЊЕТО 
НА СРЕДСТВАТА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ВО 

РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Се прогласува Законот за стопите на амортиза-
цијата и за користењето на средствата за аморти-
зацијата во работните организации од општестве-
ните дејности, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Стопанскиот 
собор одржана на 18 декември 1967 година и на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 19 
декември 1967 година. 

У. бр. 01-53/67 
20 декември 1967 година 

Скопје 
Претседател, 

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

З А К О Н 
ЗА СТОПИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА И ЗА 

КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА АМОРТИ-
ЗАЦИЈАТА ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД 

ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Член 1 
Амортизацијата на основните средства на ра-

ботните организации од областа на образованието 
и воспитувањето, науката, културата, социјалната 
заштита и спортот (општествени дејности), се пре-
сметува според стопите утврдени со овој закон, 
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Средствата на амортизацијата се користат на 
начинот пропишан со овој закон. 

Член 2 
Минималните стопи на амортизацијата на ос-

новните средства на работните организации од об-
ласта на образованието и воспитувањето, науката, 
културата и спортот, изнесуваат: 
Ред. Годишна стопа на 
бр. Групи основни средства амортизација 
1. Згради со скелет од армиран бетон 

и челик 1 
2. Ѕидани згради со меѓукатна конструк-

ција од армиран бетон или елементи 1,2 
3. Други ѕидани згради од тврд мате-

ријал 1,6 
4. Згради од дрво, набој и растурен 

материјал 4 
5. Мебел за општа намена (училишен, 

канцелариски и др. мебели) 10 
6. Лабораториска опрема 12 

Амортизацијата на другите основни средства 
се пресметува според стопите утврдени со Законот 
за стопите на амортизација на основните средства 
на работните организации („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 52/66). 

Член 3 
Минималните стопи на амортизацијата на основ-

ните средства на работните организации од областа 
на социјалната заштита, изнесуваат најмалку 50% 
од стопите предвидени во претходниот член. 

Член 4 
Работните организации од областа на образо-

ванието и воспитувањето, науката и културата и 
спортот, зависно од финансиските можности, можат 
да го намалат износот на зголемената пресметана 
амортизација, и тоа: 

— во 1968 година до 75% 
— во 1969 година до 50% 
— во 1970 година со 25% 
Работните организации од областа на социјал-

ната заштита, зависно од финансиските можности 
можат да го намалат износот на зголемената пре-
сметана амортизациј, и тоа: 

— во 1968 година до 90̂ /о 
— во L969 година до 70% 
— во 1970 година до 50% 
— во 1971 година до 30% 
— во 1972 година до 10% 
Како зголемен износ на пресметана амортиза-

ција, во смисла на претходните ставови, се смета 
разликата меѓу износите на амортизацијата пре-
сметана според досегашните прописи и според сто-
Шгге утврдени со овој закон. 

За намалувањето на пресметаната амортизација 
одлучува советот односно соодветниот орган на 
управување на работната организација. 

Член 5 
Работните организации од областа на здравст-

вото, науката, културата и социјалната заштита 
средствата на амортизацијата можат да ги кори-
стат и за оние цели, за кои тие средства ги ко-
ристат работните организации од областа на сто-
панството. 

Средствата на амортизацијата на работните ор-
ганизации од областа на образованието и воспиту-
вањето се користат за замена на постојните и на-
бавка на нови основни средства, сообразно со од-
редбите на член 37 од Законот за финансирање на 
образованието и воспитувањето („Службен весник 
на СРМ" бр. 9/67). 

Член 6 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1968 година. 

381. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕЛИОРАТИВНИТЕ 
СИСТЕМИ ЧИЈА ИЗГРАДБА СЕ ФИНАНСИРА СО 

УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
Се прогласува Законот за дополнување на За-

конот за мелиоративните системи чија изградба се 
финансира со учество на Федерацијата, 

што Собранието ца Социјалистичка Република 
Македонија, го донесе на седницата на Стопанскиот 
собор одржана на 18 декември 1967 година и на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 19 
декември 1967 година. 

У. бр. 01-52/67 
20 декември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕЛИО-
РАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ЧИЈА ИЗГРАДБА СЕ 
ФИНАНСИРА СО УЧЕСТВО НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

Член 1 
Во Законот за мелиоративните системи чија из-

градба се финансира со учество на Федерацијата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 4/66 и 5/67), по член 
5 се додава нов член 5а кој гласи.-

,,на Републичкиот фонд за води, во периодот 
до 1970 година, од средствата на Социјалистичка 
Република Македонија за инвестиции во стопан-
ството ќе му се обезбедат 18 милиони динари како 
кредит со срок на враќање од 30 години и со ка-
мата по стопа од 2% годишно. 

Годишната динамика на средствата од претход-
ниот став ќе се определи со договорот за кредит, 
што ќе го склучи Републичкиот секретар за фи-
нансии, во името на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, со Републичкиот фонд за води. 

Првиот ануитет по кредитот стасува за плаќа-
ње на 31 март 1973 година". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

382. 
Врз основа на член 50 став 2, 3 и 4 од За-

конот за финансирањето на општествено-политич-
ките заедници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
31/64), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 19 декември 1967 година и на седни-
цата на Организационо-политичкиот собор одржана 
на 20 декември 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБИТЕ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ—МАРТ 
1968 ГОДИНА 

I 
Финансирањето на потребите на Социјалистич-

ка Република Македонија во периодот јануари — 
март 1968 година ќе се врши привремено според 
Законот за буџетот на Социјалистичка Република 
Македонија за 1967 година, со тоа што вкупниот 
износ на расходите да не ја надмине четвртината 
од вкупниот износ на расходите одобрени со тој 
Закон. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1968 година. 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 01-145 
21 декември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

383. 
Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 6 
од Законот за стопанските судови во Социјалис-
тичка Република Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 42/65), по предлог од Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Републичкиот собор одржана на 19 декем-
ври 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОКРУЖНИОТ 

СТОПАНСКИ СУД ВО ШТИП 
1. За претседател на Окружниот стопански 

суд во Штип се избира Владо Мишев, судија на 
Окружниот суд во Штип. 

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

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-143 
19 декември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

384. 
Врз основа на член 139 точка 7 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 19 
од Законот за судовите од општа надлежност („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 42/65), по предлог на 
Комисијата за прашања на изборите и именува-
њата, Собранието на СР Македонија, на седни-
цата ira Републичкиот собор одржана на 19 декем-
ври 1967 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА 
ОКРУЖНИ СУДОВИ ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ 

1. ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 
а) Се разрешува од должноста судија на Ок-

ружниот суд во Скопје, Трајко Кецкаровски, поради 
заминување на друга должност. 

б) За судии на Окружниот суд во Скопје се 
избираат: 

— Зоре Поповски, претседател на Општинскиот 
суд — Кичево и 

— Панде Зафировски, порано претседател на 
Општинскиот суд — Гостивар. 

2. ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 
а) Се разрешува од должноста судија на Ок-

ружниот суд во Штип Владо Мишев, поради за-
минување на нова должност. 

б) За судија на Окружниот суд во Штип се 
избира Васил Велковски, порано претседател на 
Општинскиот суд во Св. Николе. 

3. ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
а) За судија на Окружниот суд во Битола се 

избира Целе Ангеловски, судија на Општинскиот 
суд во Битола. 

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

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-142 
19 декември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

385. 
Врз основа на член 123 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 135 
од Деловникот на Собранието на СР Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на седницата на Републичкиот собор одржана 
на 15-XI-1967 година и на седницата на Организа-
ционо-политичкиот собор, одржана на 20-XII-1967 
година, откако го донесе Законот за изменување и 
дополнување на Законот за самоуправување и ра-
ботни односи во органите на управата и го претресе 
материјалот во врска со него и Заклучокот на Из-
вршниот совет за воведување на петодневна работ-
на седница и утврдување на нов распоред на ра-
ботното време во републичките органи на управата, 
стручните служби на Собранието на СРМ и Из-
вршниот совет, органите и организациите што вр-
шат работи од општ интерес за Републиката, су-
довите, јавните обвинителства, Републичкото јавно 
правобранителство и Републичкиот совет за пре-
кршоци, донесува 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА 

ОРГАНИТЕ НА ОПШТИНИТЕ, ГРАДСКОТО СО-
БРАНИЕ НА СКОПЈЕ И РАБОТНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Протресувајќи го прашањето за новиот распо-

ред на работното време во органите на управата 
по повод на извршените измени во Законот за само-
управување и работни односи во органите на упра-
вата, Собранието смета: 

— дека со распоредот на работното време во 
републичките органи на управата, изразен во За-
клучокот на Извршниот совет, се создаваат услови 
за негово попродуктивно користење; 

— дека овој распоред обезбедува полн рабо-
тен фонд и доволно време за одмор и рекреација 
на работните луѓе во сите области на делување; 

— дека петодневната работна седмица и седум-
часовното дневно работно време, кое почнува и свр-
шува подоцна од сегашното, одговара на изиску-
ваната за современо и ефикасно работење не само 
во органите на управата, туку и во сите работни 
организации, вклучувајќи ги и оние што работат 
на смени; 

— дека еден од битните услови за ефикасност 
во работењето на органите на управата од различни 
степени и работните организации што непосредно 
контактираат со нив е усогласеноста на распоре-
дот на нивното работно време. 

Со оглед на изложеното становиште, а со цел 
промените во распоредот во работното време да се 
остварат во својата полна ефикасност на терито-
ријата на целата Република, Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија 

П р е п о р а ч у в а 
I. Општинските собранија, Градското собрание 

на Скопје и органите на управување на работните 
организации, особено оние што работат еднократно 
или поради предметот и карактерот на своето ра-
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ботење се упатени на контактни со претставничките 
тела, нивните политичко-извршни и управни органи 
(банки, заводи, установи, Стопанската комора на Ма-
кедонија и др.) да ја усвојат потребата од усогласу-
вање на распоредот на работното време во нив со 
работното време во републичките органи на упра-
вата. 

II. Органите на управување во стопанските ор-
ганизации што работат во смени посебно да ја ус-
војуваат потребата за таков распоред на работното 
време на своите стручни и административни служ-
би што да обезбеди присуство на работниците во 
нив во дел од работното време на двете први сме-
ни, што може да се постигне со продолжување на 
неговиот почеток и крај како и кај управата. 

III. Органите на управување на услужните ра-
- ботни организации распоредот на своето работно 

време ќе треба да го утврдат така што работниците 
од органите и организациите кои ќе работат по 
новото работно време да можат непречено да ги 
ползуваат нивните услуги. 

IV. Општинските собранија, Градското собра-
ние на Скопје и органите на управување на ра-
ботните организации ќе треба да извршат неоп-
ходни подготовки и да преземат соодветни мерки 
за создавање услови за непречено преминување 
на новиот распоред на работното време. 

СОБРАНИЕ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 88 
20 декември 1967 година 

Скопје 
Претседател 

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

386. 

Врз основа на член 6 став 3 од Законот за па-
зарната инспекција („Службен весник на СРМ" 
бр. 32/66), Републичкиот секретар за индустрија и 
трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА НА ПАЗАРЕН ИН-

СПЕКТОР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ПАЗАРЕН 
ИНСПЕКТОРАТ 

Член 1 
Со овој правилник се определува соодветната 

висока стручна подготовка што мора да ја има 
пазарен инспектор во Републичкиот пазарен ин-
спекторат во смисла на член 6 став 2 од Законот 
за пазарна инспекција. 

Член 2 
Како соодветна висока стручна подготовка од 

членот 1 на овој правилник се подразбира завршен 
втор степен на економски, правен, земјоделско-
шумарски, технолошки и ветеринарен факултет. 

Член 3 ^ 
Овој правилник влегува во сила осмиот^ден од 

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

Број 01-5252/1 
11. декември 1967 година 

Скопје 
Републички секретар 

за индустрија и трговија, 
Ванчо Николовски, с. р. 

387. 

Врз основа на член 2 став 5 од Законот за 
определување, органи што ќе вршат одделни работи 
од областа на железничкиот сообраќај („Службен 
Бесник на СРМ" бр. 12/66), Републичкиот секретар 
за индустрија и трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СООДВЕТНА ШКОЛСКА ОД-
ДНОСНО СТРУЧНА ПОДГОТОВКА И ПОСЕБНИ-
ТЕ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ 
ИНСПЕКТОРИТЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАКАЈ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува соодветната 

школска односно стручна подготовка и посебните 
услови што треба да ги исполнуваат инспекторите 
за железничкиот сообраќај во Републичкиот ин-
спекторат за железници и жичари, во смисла на 
член 2 став 2 од Законот за определување органи 
што ќе вршат одделни работи од областа на желез-
ничкиот собораќај. 

Член 2 
Како соодветна школска односно соодветна ви-

ша стручна подготовка, во смисла на претходниот 
член се подразбира: 

— завршен втор степен на машински, електро-
технички, сообраќаен и градежен факултет; 

— завршен прв степен на машински, електро-
технички, сообраќаен и градежен факултет; 

— завршена виша техничка школа (машинска, 
електро-техничка, сообраќајна и градежна). 

Член 3 
Инспекторите за железнички сообраќај во Ре-

публичкиот инспекторат за железници и жичари, 
покрај општата здравствена способност, мора да ги 
исполнуваат и здравствените услови во поглед на 
физичката способност за вршење работите на ин-
спекцијата на терен. 

Здравствената и физичката способност од став 
1 на овој член се докажува со уверение од лекар 
на здравствена установа. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 01-5250 
И. декември 1967 година 

Скопје 
Републички секретар 

за индустрија м ирговхгја, 
Ванчо Николовски, с. р. 

388. 

Врз основа на член 4 став 4 од Законот за ор-
ганизацијата и работењето на органите на инспек-
цијата во поштанско-телеграфскиот и телефонскиот 
сообраќај („Службен весник на СРМ" бр. 12/66), 
Републичкиот секретар за индустрија и трговија 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СООДВЕТНА ШКОЛСКА ОД-
НОСНО СТРУЧНА СПРЕМА И ПОСЕБНИТЕ УС-
ЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ИН-

СПЕКТОРИТЕ ЗА ПТТ СООБРАКАЈ 
Член 1 

Со овој правилник се утврдува соодветната 
школска односно стручна спрема и посебните ус-
лови што треба да ги исполнуваат инспекторите за 
ПТТ сообраќај во Републичкиот инспекторат за ПТТ 
и радио сообраќај, во смисла на член 4 став 2 од 
Законот за организацијата и работењето во пош -
танско-телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, 
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Член 2 
Како соодветна школска односно соодветна ви-

ша стручна спрема, во смисла на претходниот член 
се подразбира: 

— завршен втор степен на електро-машински 
факултет (отсек односно смер телекомуникации); 

— завршен прв степен на електро-машински фа-
култет (отсек односно смер телекомуникации); и 

— завршена виша техничка школа за телекому-
никации. 

Член 3 
Инспекторите за ПТТ сообраќај во Републич-

киот инспекторат на ПТТ и радио сообраќај, по-
крај општата здравствена способност, мораат да ги 
исполнуваат и здравствените услови во поглед на 
физичката способност за вршење работите на ин-
спекција на терен. 

Здравствената и физичката способност од ста-
вот 1 на овој член се докажува со уверение на 
лекар на здравствена установа. 

Член 4 
Овој ппавилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 01-5251 
11. декември 1967 година 

Скопје 
Републички секретар 

за индустрија и трговија, 
Ванчо Николовски, с. р. 

389. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за елек-

троенергетск-ата инспекција („Службен весник на 
СРМ" бр. 27/67), Републичкиот секретар за индус-
трија и трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА 
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ИНСПЕКТОР ВО 
ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА РА-
БОТИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКАТА ИНСПЕК-
ЦИЈА И РЕПУБЛИЧКИОТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ 

ИНСПЕКТОРАТ 
Член 1 

Со овој правилник се утврдува соодветната ви-
сока, виша односно средна стручна подготовка што 
мора да ја има електроенергетски инспектор во оп-
штинските органи надлежни за работите на елек-
троенергетската инспекција и во Републичкиот елек-
троенергетски инспекторат во смисла на член 7 став 
1 и 2 од Законот за електроенергетската инспек-
ција. 

Член 2 
Како соодветна висока стручна подготовка се 

подразбира втор степен на електро-машински фа-
култет (електро отсек — јака струја). 

Како соодветна виша стручна подготовка се 
подразбира завршен прв степен на електро-машин-
ски факултет (електро отсек — јака струја) и ви-
ша техничка школа (смер јака струја). 

Како соодветна средна стручна подготовка се 
подразбира завршена средна техничка школа (елек-
тро -отсек). 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 01-5249 
11. декември 1967 година 

Скопје 
Републички секретар 

за индустрија и трговија, 
Ванчо Николовски, с. р. 

390. 
Врз основа на член 7 став 3 од Законот за 

градежната инспекција („Службен весник на СРМ" 
бр. 27/67), Републичкиот секретар за индустрија и 
трговија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТРУЧНАТА ПОДГОТОВКА НА 
^ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОР ВО ОПШТИНСКИТЕ 
ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА РАБОТИТЕ НА ГРА-
ДЕЖНАТА ИНСПЕКЦИЈА И РЕПУБЛИЧКИОТ 

ГРАДЕЖЕН ИНСПЕКТОРАТ 
Член 1 

Со овој правилник се утврдува соодветната ви-
сока, виша односно средна стручна подготовка што 
мора да ја има градежен инспектор во општинските 
органи надлежни за работите на градежната ин-
спекција и во Републичкиот градежен инспекторат 
во смисла на член 7 став 1 и 2 од Законот за гра-
дежната инспекција. 

Член 2 
Како соодветна висока стручна подготовка се 

подразбира завршен втор степен на архитектонско-
градежен факултет. 

Како соодветна виша стручна подготовка се 
подразбира завршен прв степен на архитектонско-
градежен факултет и виша градежна школа. 

Како соодветна средна стручна подготовка се 
подразбира завршена средна техничка школа (от-
сек односно смер градежен и архитектонски). 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 01-5248/1 
11. декември 1967 година 

Скопје 
Републички секретар 

за индустрија и трговија, 
Ванчо Николовски, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 789, страна 839, книга IV е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието за дистрибуција 
на електрична енергија на територијата на СРМ 
„Електро—Македонија" — Скопје, согласно одлу-
ката бр. 01-61/2 од 5. УП. 1967 година на Работнич-
киот совет и елаборатот за економска оправданост 
во иднина се проширува и со: вршење на угости-
телски услуги на членовите на работната заедница 
и на граѓани (нечленови на работната заедница) во 
летувалиштата на претпријатието, односно пого-
ните. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
705 од 25. УП. 1967 година. (1235) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 175, страна 471, е запишано следното: Фир-
мата на Претпријатието за обработка на тутун -
Тетово, согласно одлуката на работничкиот совет 
од одржаната седница на 8. VII. 1967 година се ме-
нува и гласи: „Југо-тутун" - Здружено претпри-
јатие — Скопје — Организација во состав за про-
изводство и обработка на тутун — Тетово. 
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Скратено име на организацијата е „Југо-тутун" 
— Здружено претпријатие — Скопје — Организа-
ција во состав — Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
827 од 25. VIIL 1967 година (1419) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 1092, страна 471, книга V, е запишано под 
фирма: Издавачко претпријатие „Веселин Масле-
ша" — Сараево — претставништво во Скопје, ул. 
„Раде Кончар" бр. 50. Предмет на работењето на 
претставништвото е: склучување договори за ку-
пување и продавање на стока во име и за сметка 
на претпријатието во рамките на предметот на ра-
ботењето на претпријатието, а во висина на обрт-
ните средства обезбедени со финансискиот план на 
претпријатието, посебно за секоја година, 

Претставништвото е основано од издавачкото 
претпријатие „Веселин Маслеша" — Сараево, ул. 
„Симо Милутиновиќ бр. 4/И, регистрирано кај Ок-
ружниот стопански суд во Сараево со решение бр. 
Фи 51/60. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето Ја-
невски Александар, шеф на претставништвото. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 674 од 19. VII. 1967 година. (1202) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 1090, страна 463, книга V е запишано под 
фирма: Издавачко претпријатие „Веселин Масле-
ша" — Сараево — Стовариште во Скопје, ул. „Ра-
де Кончар" бр. 50. Предмет на работењето на сто-
вариштето е: 

— обавување трговска дејност во обемот на ра-
ботењето на големо од трговска струка. 

а) книги и музикални 
б) канцелариски материјал, хартија, прибор за 

пишување и школски прибор, 
в) музички инструменти, радио апарати и при-

бор, 
г) медицински, здравствени и н а у ч н и апарати 

и инструменти и прибор, 
д) фотографски и оптички апарати, инструмен-

ти и прибор, 
ѓ) намештај канцелариски и школски, и 
е) учила од сите видови, 
Стовариштето е основано од Издавачкото прет-

пријатие „Веселин Маслеша" — Сарајево, ул. „Си-
мо Милутиновиќ" бр. 4/II, регистрирано во Окруж-
ниот стопански суд во Сараево со решение бр. Фи. 
51/60. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Јаневски 
Александар, в. д. шеф на стовариштето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 675 од 19. VII. 1967 година. (1203) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 1089, страна 459, книга V, е запишано под 
фирма: „Генерал агент" — Инѓија — Претставниш-
тво во Скопје, ул. „Н. Н. Борче" број 27. Предмет 
на работењето на претставништвото е: издавачка, 
применета графика, декоративно стикарство, фо-
тографија, филмови, сувенири, продукција на гра-
мофонски плочи, естрадна организација, организа-
ција на бироа за преписки, умножување и преводи 
— економска пропаганда. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на „Генерал агент" .— Инѓија, со одлука на 
работничкиот совет од одржаната седница на 5. VI. 
1967 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето Љу-
бомир Ѓорѓевиќ, шеф на претставништвото. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 638 од 30. VI. 1967 година, (1204) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 463, страна 773, книга П е запишано под 
фирма: Водна заедница „Пепелишко Поле" — Не-
готино — Погон за јавен превоз на стоки со мо-
торни возила во Неготино. Предмет на работењето 
на погонот е јавен превоз на стоки, правни и фи-
зички лица со моторни возила, како споредна деј-
ност. 

Погонот е основан од работничкиот совет на 
Водната заедница „Пепелишко Поле" — Неготино, 
со решение бр. 04-1436 од 9. VII. 1966 година на Со-
бранието на општината Неготино. 

Раководител на погонот е Павлов Душан. 
Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие во границите на ов-
ластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје ,Фи. бр. 
562 од 20. IX. 1966 година. (1530) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 979, страна 801, книга IV е запишано под 
фирма: Претпријатие за превоз, вторавување и рас-
товарување „Солидарност" - Скопје, ул. „Индус-
триска". Предмет на работењето на претпријатието 
е вршење услуги на работни организации и граѓа-
ни за вторавување и растоварување на различна 
стока и материјали; најразличните општи работи 
(сезонски работи околу копање земја, мешање мал-
тер, пренесување цигли, камен и песок). 

Претпријатието е основано на основачкото со-
брание на 26. Vin. 1966 г. од основачите: Милан Си-
лјановски, Горѓи Јошевски, Миле Смилановски, 
Илија Јаневски, Рамуш Љута, Живан Ангеловски, 
Благоја Стојановски, Исмаил Асани, Идризи Беј-
зат, Бекири Наип, Бучи Рамиз, Бута Елез, Мурати 
Јусуф, Лимани Исни и Шерифи Зија. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат во границите на овластува-
њето, Силјановски Петруш Милан, в. д. директор, 
и Горѓи Јотевски, член. 

Претпријатието за превоз, вторавување и рас-
товарување „Солидарност" — Скопје, е конституи-
рано на 26. VTJI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 674 од 15. X. 1966 година. (1531) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8. X. 1966 година рег. бр. 34/66, книга I е запишана 
под фирма: Продавница во Битола, ул. „Ордан Ни-
колов" бр. 11 на Занаетчиското конфекционо прет-
пријатие „Биљана" од Куманово. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на текстилна 
конфекција, облеки, долни облеки, душеци, јорга-
ни, навлаки, чаршави; продажба на текстилна га-
лантерија; чадори, марамчиња, машни, куфери, та-
шни и патни торби; продажба на памучна трико-
тажа; џемпери, шалови, пуловери, ракавици и чо-
рапи. 

Раководител на продавницата е Илиевски Илија. 
Продавницата е основана од Занаетчиското кон-

фекционо претпријатие „Биљана" од Куманово, со 
одлука бр. 1114/1 на 13. IX. 1966 г. од работничкиот 
совет и решението бр. 03-8942/1, од Општинското со-
брание во Битола од 27. IX. 1966 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 374/66. (1689) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. X. 1966 година, рег. број 20/66, книга II е запишана 
под фирма: Откупна станица во Струга, на Тргов-
ското претпријатие за промет со кожи и волна 
„Стококооп" од Скопје. Предмет на работењето на 
откупната станица е да врши откуп на сурова кожа, 
отпадоци од кожа и волна, директно од индивиду-
алните производители. 
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Раководител на откупната станица е Ј1ожанко-
ски Дамјан. 

Откупната станица е основана од Трговското 
претпријатие „Стококооп" од Скопје, со одлука бр. 
2905 од 20. V. 1966 година од работничкиот совет и 
решението бр. 05-3839/2 од 1. X. 1966 година од Опш-
тинското собрание — Струга. 

Откупната станица ќе ја потпишува истото ли-
це што го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
373/66. (1696) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 989, страна 875, книга IV е запишана под 
фирма: Текстилна конфекција „Пелистер", Ресен 
— Продавница во Скопје, ул. „НО" бр. 41. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на ма-
ло (производи на работната организација), како и 
продажба на стоки од дополнителен асортиман. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Текстилната конфекција „Пелистер" — Ре-
сен, со решение бр. 06-12585 од 13. VII. 1966 година 
на Собранието на општината Кале, Скопје. 

Раководител на продавницата е Каров Горѓи. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 641 од 13. X. 1966 година. (1731) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 485, страна 417, книга II е запишана под 
фирма: Фабрика за текстилна конфекција и три-
котажа „Напредок" — Гаковица — Продавница во 
Титов Велес, ул. „Димитар Влахов, бр. 89. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на си-
те видови конфекциски и трикотажни производи, 
постелина и други производи на фабриката, како 
и производи на други слични производни претпри-
јатија за дополнување на асортиманот. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на фабриката „Напредок" — Гаковица, со решение 
бр. 03-7364/1 од 9. IX. 1966 година, на Собранието 
на општината Титов Велес. 

Раководител на продавницата е Маркушиќ Или-
ја кој наедно е овластен да ја потпишува, задол-
жува и раздолжува. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 637 од 16. X. 1966 година. (1735) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 996, страна 915, книга IV е запишана под 
фирма: „Керамичар" — градежна ѕидаро-фасадер-
ска занаетчиска задруга — Скопје, ул. „Гуро Ѓако-
виќ" бр. 115. Предмет на работењето на задругата 
е ѕидаро-фасадерска дејност. 

Задругата е основана од основачите на основач-
кото собрание одржано на 11. XI. 1966 година и тоа: 
Асимовски Бајрам, Николовски Боге, Џеладин Џе-
ладини, Грозданов Цветан-, Адеми Азен. Илиевски 
Чедомир, Аниевски Сто1че, Ивановски Горѓи, Кон-
дов Ристо и Костовски Рафе. 

В. д. директор на задругата е Асимовски Бајрам, 
кој наедно ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува задругата. 

Членови на привремениот управен одбор се: 
Кондов Ристо, Илиевски Чедомир, Гроздановски 
Цветан и Асимовски BaipaM. Претседател на управ-
ниот одботз е Џеладин Цела дини. 

Од Окружт1от стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 770 од 25. XI. 1966 година. (1776) 

Окружниот стопански СУД во Скопје, обавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. блој 272, страна 1298, книга I е запишало жед-
ното: Покрај досегашните потписници на Ш У М С К И -
ОТ комбинат „Јавор" — Гостивар. Косто Костовски, 
директор, Горе Андреевски, комерцијален директор 

и Теофан Лазарески, шеф на сметководството, ком-
бинатот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат во границите на овластувањето и новона-
значените потписници и тоа: Попоски Радич, ко-
мерцијален директор и Раде Ристески, директор на 
стопанско"сметководниот сектор, сметано од 31. Ш. 
1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 303 од 31. III. 1967 година. (616) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 272, страна 1298, книга I е запишано следно-
то: Дејноста на Шумскиот комбинат „Јавор" — Го-
стивар, се проширува согласно одлуката бр. 01-88/1 
од 27. IV. 1967 година на работничкиот совет и ела-
боратот за економска оправданост, и со промет на 
општи градежни материјали на мало и големо. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 304 од 10. V. 1967 година. (815) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 326, страна 855, е запишано следното: Фир-
мата на Претставништвото во Скопје, ул. „Гоце Дел-
чев:" бр. 13 на „Југоелектро" — Београд се менува 
и гласи: „Југоелектро" — Претпријатие за увоз-
извоз и трговија на големо и мало на електроопре-
ма, индустриска опрема и електротехнички мате-
ријали — Београд — Филијала во СРМ, Скопје, ул, 
„468" бр. 21а. 

Досегашниот раководител на споменатата фи-
лијала во Скопје, Николов Никола, се разрешува 
оддолжност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За директор на филијалата на „Југоелектро" 
за СР Македонија' — Претпријатие за увоз-извоз 
и трговија на големо и мало на електроопрема, ин-
дустриска опрема и електротехнички материјали — 
Београд, е назначен Радојков Стаменко, кој фили-
јалата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
во границите на овластувањето, со стариот реги-
стриран потписник Панчевска Милица, сметано од 
14. IV. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 371 од 12. V. 1967 година. (852) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 740, страна 245, книга Ш е запишано след-
ното: Во дејноста на Продавницата во Скопје, на 
улица „Партизанска" број 5, на Претпријатието за 
проектирање и производство на намештај и опрема 
за згради „Стандард" — Сараево, се бришат зборо-
вите: метално-преработувачка индустрија и индус-
трија за преработка на пластични маси по однос 
на сопственото производство на претпријатието. 

Досегашниот раководител на споменатата про-
давница Ристо Миланов, се разрешува од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За раководител е назначен Каршаковски Леко, 
кој продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето, сме-
тано од 17. III. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 254 од 12. V. 1967 година. ' (900) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
20. V. 1967 година рег. број 12/67, книга I е запишана 
под Фирма: Услужно-браварска задруга „Младост" 
од Прилеп. Предметот на работењето се состои во 
обавување услужно-браварски работи. 

В. д. управник на задругата е Чадамов Митре 
Задругата е основана од Чадамов Митре, Ри-

стески Насте, Најдоски Ристо, Лепиткоски Орде, 
Чавлески Боро, Трајкоски Василе, Карилоски Сло-
бодан, Митрески Цветан, Димитриески Косте и 
Алексоски Онде, сите од Прилеп, со одлука бр. 1 
од 14. IV. 1967 година, од основачкото собрание. 



Стр. 78ft - Бр. 42 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 21 декември 1967 

Задругата ќе ја потпишуваат Чадамов Митре, 
в. д. управник и Ристески Насте. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 131/67. (1026) 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 143/67. (1030) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува, 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. V. 1967 година рег. бр. 5/59, книга П е запишана 
под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Б. Талески" 
број на на Претпријатието за производство на готови 
шивачки услуги „Солидност" од Прилеп. Предмет 

на работењето на продавницата е продажба на про-
изводи на конфекција со дополнение на куса и пле-
тена стока. 

Раководител на продавницата е Цветкоска 
Мица. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Солидност"од Прилеп, со одлука бр. 4040 од 24. ХП. 
1966 година од работничкиот совет и уверението бр. 
07-63/210 од 16. V. 1967 година од Одделението за 
надзор и контрола при Општината Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 135/67. (1027) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува, 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. V. 1967 година рег. бр. 22/62, книга I е запишана 
под фирма: Продавница број 5, во село Пешталево, 
на Земјоделскиот комбинат „Прогрес" с. Долнени. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на селскостопански производи, колонијални сто-
ки и предмети за куќна потреба. 

Раководител на продавницата е Неделкоски 
Мирко. 

Продавницата е основана од Земјоделскиот ком-
бинат „Прогрес" с. Долнени, со одлука бр. 161 од 
26. V. 1967 година од работничкиот совет, и уве-
рението бр. 07-65/57 од 15. V. 1967 година од Одде-
лението за надзор и контрола во Прилеп. 

Погонот ќе го потпишува истото лице што го 
потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 142/67. (1028) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. V. 1967 година, рег. бр. 22/62, книга I е запишана 
под фирма: Продавница број 8 во село Гостираж-
ни,на Земјоделскиот комбинат „Прогрес" с. Дол-
нени. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на селскостопански производи, колони-
јални стоки и предмети за куќна потреба. 

Раководител на продавницата е Размоски Сто-
јан. 

Продавницата е основана од Земјоделскиот ком-
бинат „Прогрес" с. Долнени, со одлука бр. 161 од 
26. V. 1967 година од работничкиот совет и реше-
нието бр. 07-65/55 од 15. V. 1967 година од Одде-
лението за надзор и контрола — Прилеп. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го 
потпишува комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 144/67. (1031) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. V. 1967 година, рег. бр. 22/62, книга I е запиша-
на под фирма: Продавница број 9 во село Слепче, 
на Земјоделскиот комбинат „Прогрес" с. Долнени. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на селскостопански производи, колонијални сто-
ки и предмети за куќна потреба. 

Раководител на продавницата е Миленкоски 
Ристо. 

Продавницата е основана од Земјоделскиот 
комбинат „Прогрес" с. Долнени, со одлука бр. 161 
од 26. V. 1967 година од работничкиот совет, и ре-
шението бр. 07-65/54 од 15. V. 1967 година. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го 
потпишува комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 145/67. (1032) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува, 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. V. 1967 година, рег. бр. 22/62, книга I е запишана 
под фирма: Продавница број 6 во село Секирци на 
Земјоделскиот комбинат „Прогрес" с. Долнени. Пре-
дмет на работењето на продавницата е продажба 
на селскостопански производи, колонијални стоки 
и предмети за куќна потреба. 

Раководител на продавницата е Божиновски 
Цветко. 

Продавницата е основана од Земјоделскиот ком-
бинат „Прогрес" с. Долнени, со одлука бр. 161 од 
26. V. 1967 година од работничкиот совет и увере-
нието бр. 07-65/56 од 15. V. 1967 год. на Одделението 
за надзор и контрола — Прилеп. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 146/67. (1029) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22. V. 1967 година, рег. бр. 7/67, книга II е запишана 
под фирма: Продавница број 16 во Ресен^ на Прет-
пријатието за изработка на конфекција „Слобода" 
— Врање. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на конфекција и трикотажа (машка, 
женска и детска); чевли (машки, женски и детски) 
исклучиво производи на „Коштана" од Врање. 

Раководител на продавницата е Бучковски Л. 
Живко. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Слобода" - Врање, со одлука бр. 972 од 22. IV. 1967 
година од работничкиот совет, и решението бр. 
04-3186/1 од 29. Ш. 1967 година од Собранието на 
општината Ресен — Одделение за стопанство. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 133/67. (1035) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува, 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. V. 1967 година, рег. бр. 22/62, книга I е запиша-
на под фирма: Продавница бр. 7 во село Зрзе, на 
Земјоделскиот комбинат „Прогрес" с. Долнени. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на селскостопански производи, колонијални сто-
ки и предмети за куќна потреба. 

Раководител на продавницата е Трајаноски 
Љубе. 

Продавницата е основана од Земјоделскиот ком-
бинат „Прогрес" с. Долнени, со одлука бр. 161 од 
26. V. 1967 година од работничкиот совет и увере-
нието бр. 07-65/53 од 15. V. 1967 година. 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. X. 1966 година, рег. број 17/66, книга П е запишан 
под фирма: Погон „Црнодримски хидроелектрани" 
во Струга, на Претпријатието за производство и 
пренесување на електрична енергија „Електросто-
панство" од Скопје. Предмет на работењето на по-
гонот е: производство на електрична енергија, одр-
жување на постројките и објектите, инвестирање 
на капитална изградба на електро-енергетските по-
стројки и изведување на електромонтажни работи. 

Погонот е основан од Претпријатието за произ-
водство и пренесување на електрична енергија 
„Електростопанство" — Скопје, со одлука бр. 10-44/1 
од 22. IV. 1966 година, од работничкиот совет. 
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Потпишувањето ќе го вршат Јован Поповски, 
директор, Климе Евров, шеф на сметководството, 
Петар Хаџиев, инженер и Љуба Кавај, ликвидатор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 314/66. (1036) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 1080, страна 399, книга V е запишана под 
фирма: Зидаро-фасадерска и електроинсталатерска 
задруга „Извор", Скопје, улица „Индустриска" број 
1. Предмет на работењето на задругата е обавување 
ѕидаро-фасадерска и електроинсталатерска дејност. 

Задругата е основана од основачите на основач-
кото собрание одржано на 15. IV. 1967 година и тоа: 
Цветковиќ Никола Славко, Георгиева Олга, Крајов-
ски Петко, Вржалковски Ристо, Јакјевски Симон, 
Ристов Блажев Тодор, Трајче Јованов Саздовски, 
Сиротка Павао Иван, Албанов Георгиев Михајло и 
Крстевски Душан Никола. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето, Крстев-
ски Душан Никола, в. д. директор. 

Членови на привремениот управен одбор се: 
Цветковски Никола Славко, претседател, Сиротка 
Павао Иван, Вржалковски Најде Ристо, Ристов 
Блажов Тодор и Георгиевска Митре Олга, членови. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 469 од 22. VI. 1967 година. (1059) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. V. 1967 година, страна 151, реден број 4 е запи-
шана промената на досегашниот раководител на 
Продавницата за готова конфекција „Вартекс" од 
Струмица, Горѓи Гунчев. За раководител е имену-
ван Ристо Голубов, кој е овластен да ја претставу-
ва и потпишува продавницата. 

Промената на раководителот е запишана во ре-
гистарот, врз основа решението бр. 46 од 24. П. 1967 
година, на вараждинската текстилна индустрија. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
132/67. (1113) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. VI. 1967 година, страна 271, реден број 1 е запи-
шано основањето на Комбинатот „Југопластика" — 
Сплит — Продавница, со седиште во Кочани. Пред-
мет на работењето на продавницата е: трговија на 
мало со сопствени производи од пластична матери-
ја и гума, како и конфекција и галантериски произ-
води, чевли и амбалаж од природни и синтетички 
материјали и производи од ковинска галантерија 
и други предмети, заради дополнување на асорти-
манот. 

Продавницата е основана од страна на Комби-
натот „Југопластика" — од Сплит. 

Раководител на продавницата е Јован Велин-
ски, кој е овластен да ја потпишува и претставува. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 67/2 од 21. П. 
1967 година, на Централниот работнички совет на 
комбинатот, и записникот бр. 03-2782/1 од 13. IV. 
1967 година, на Санитарниот инспектор при Собра-
нието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 198/67. (1173) 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 3286 од 16. IX. 1966 година, на работничкиот совет 
на Фабриката за волнени ткаенини во изградба 
од Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 361/66. (1516) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово бр. 03-1214/1 1967 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 181, рег. бр. 181, 
книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Мелничар, 
Јордан Серафимов Дочиноски, со седиште во село 
Митрашинци. Предмет на работењето на дуќанот 
е вршење мелнички услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Јор-
дан Серафимов Дочиноски. (62) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Кочани, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 256, рег. 
бр. 256/П, занаетчискиот дуќан под фирма: Мел-
н ич ар, Јордан Митев Арсов, со седиште во село 
Чешиново. Предмет на работењето на дуќанот е вр-
шење мелнички услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Јордан 
Митев Арсов. (63) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово бр. 03-1963/1, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 182, рег. бр. 182, книга I, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Ковач, Јашар Лазимов 
Кундевски, со седиште во Берово. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е правење на клинци и пло-
чи, како и вршење на други услуги од ковачката 
струка. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јашар 
Ќазимов Куклевски. (65) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово бр. 03-1439/1, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 183, рег. бр. 183, книга I, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Лена Јангелова 
Дупкарска, со седиште во село Владимирово. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: производство и 
продавање на сода-вода и други безалкохолни пи-
јалоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Лена 
Јангелова Дупкарска. (66) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19. IX. 1966 година, рег. бр. 24/62, книга I е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Фабриката 
за волнени ткаенини во изградба од Битола и гла-
си: Фабрика за волнени ткаенини во изградба — 
Предилница за волнено чешлано предиво „Бито-
латекст" — Битола. 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово бр. 03-1963/1, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 184, рег ,бр. 184, Книга I, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Столар, Јован Манои-
лов Стојчевски, со седиште во село Митрашинци. 
Предмет на работењето на дуќанот е столарски из-
работки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Јован 
Маноилов Стојчевски. (67) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово бр. 03-1576/1, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 185, рег. бр. 185, книга I, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер 
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Киро Борисов Саполовски, со седиште во село Ум-
лена. Предмет на работењето на дуќанот е вршење 
ѕидаро-фасадерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Киро 
Борисов Саполовски. (68) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии ,на Соб-
ранието на општината Берово бр. 03-1614/1, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 186, рег. бр. 186, книга I, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Бравар, Здравко 
Љубомиров Симовски, со седиште во Пехчево. Пред-
мет на работењето на дуќанот е вршење браварски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Здрав-
ко Љубомиров Симовски. (69) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Соб-
ранието на општината Берово бр. 03-1627/1, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 187, рег. бр. 187, книга I, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер 
Лефтер Јованов Шумански, со седиште во село Не-
горци. Предмет на работењето на дуќанот е вршење 
ѕидаро-фасадерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лефтер 
Јованов Шумански. (70) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Соб-
ранието на општината Берово бр. 03-1667/1, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 245, рег. бр. 245, книга I, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Ковач Гаврил Еф-
тимов Пачемски, со седиште во Берово. Предмет на 
работењето на дуќанот е вршење ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Гаврил 
Ефтимов Пачемски. (71) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Кочани е запишан во регистарот на угости-
телските дуќани, угостителскиот дуќан под фирма: 
Бифе, Трајко Спасов Стојанов, со седиште во 
с. Теранци. Предмет на работењето на дуќанот е 
вршење угостителски услуги со сите алкохолни и 
безалкохолни пијалоци и едноставни во поголем 
дел ладни јадења. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајко 
Спасов Стојанов. (72) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општината 
Кочан,и е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 259, рег. бр. 259/П 
занаетчискиот дуќан под фирма: Саатчија, Јордан 
Стефанов Арсов, со седиште во Кочани, ул. „Гоце 
Делчев". Предмет на работењето на дуќанот е вр-
шење саатчиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Стефанов Арсов. (73) 

Врз основа на решението бр. 03—612 од 21. П. 
1967 година на Одделението за стопанство и финан-
сии на Собранието на општината Кочани, избри-
шан е од регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници, од страна 92, рег. бр. 92/1, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Рада Трајчева Димитрова, 
влачар на волна од Кочани. (34) 

Врз основа на решението бр. 03—900 од 21. П. 
1967 година на Одделението за стопанство и финан-
сии на Собранието на општината Кочани, избришан 
е од регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници, од страна 242, рег. бр. 242/Ш, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Крале Гигов Панов, столар 
од с. Кучичино. (35) 

Врз основа на решението од 13. Ш. 1967 година 
од Одделението за стопанство, комунални работи 
и финансии на Собранието на општината Берово, 
избришан , од регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници од рег. бр. 752, страна 48, книга П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Тодор Љубомиров 
Бојчев, фурнаџија од Берово. (37) 

Врз основа на решението бр. 03-1145/1 од 17. IV. 
1967 година на Одделението за стопанство, кому-
нални работи и финансии на Собранието на општи-
ната Берово, избришан е од регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници, од рег. бр. 735, стра-
на 46, книга П, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Салија Латиф Сали, слаткар од Берово. (52) 

Врз основа на решението бр. 03—666 на Одде-
лението за стопанство и финансии на Собранието 
на општината Кочани, избришан е од регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници, страна 160, 
рег. бр. 160/П, занаетчискиот дуќан под фирма: Бо-
ро Панчев Андонов, електромеханичар, од Кочани. 

(58) 

Врз основа на решението бр. 03-1460/1 од 1967 
година на Одделението за стопанство, комунални 
работи и финансии на Собранието на општината 
Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници од рег. бр. 51/688, страна 40/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Благој Атанасов 
ДИМОВСКИ, колар од Берово. (64) 

Врз основа на решението бр, 03-3378 од 19. V. 
1967 година на Одделението за стопанство на Соб-
ранието на општината Кочани, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Киро Лпакгирт? То-
доров, бербер од с. Облешево. (74) 

Врз основа на решението бр. 03-3264 од 12. VI. 
1967 година на Одделението за стопанство и Финан-
сии на Собранието на општината Кочани, избришан 
е од регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Доне 
Стефанов Илиев, шивач од Кочани. (75) 

Врз основа на решението бр. 03—36 од 7. I. 1967 
година на Одделението за стопанство и финансии 
на Собранието на општината Кочани, избришан е 
од регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници од страна 202, рег. бр. 202/1, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Андон Апостолов Варелов, ѕи-
дар од Кочани. (27) 

Врз основа на решението бр. 03-3984 од 20. VI. 
1967 год,ина на Одделението за стопанство и финан-
сии на Собранието на општината Кочани, избри-
шан е од регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Јор-
дан Тодоров Стојанов, автомеханичар од с. Гр-
довци. (76) 

Врз основа на решението бр. 03—151 од 20. 1. 
1967 година на Одделението за стопанство и финан-
сии на Собранието на општина,та Кочани, избришан 
е од регистарот на угостителските дуќани, угости-
телскиот дуќан под фирма: Михаил Димитров Ла-
заров — гостилница со продажба на сите видови 
алкохолни и безалкохолни пијалоци. (28) 

Врз основа на решението бр. 03-2166/1 од 6. УЛ. 
1967 година на Одделението за стопанство, кому-
нални работи и финансии на Собранието на оп-
штината Берово, избришан е од регистарот на за-
наетчиските дуќани и работилници on рег: бр. 766, 
страна 49, книга П, занаетчискиот дуќан пол фир-
ма: Јован Јованов Буовски, тапетар од Пехчево 
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Врз основа на решението бр. 03-2450/1 од 14. VIII. 
1967 година на Одделението за стопанство, кому-
нални работи и финансии на Собранието на општи-
ната Берово, избришан е од регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници од рег. бр. 166, стра-
на 166, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Милан Јованов Поповски, ѕидаро-фасадер, од село 
Русиново. (98) 

Врз основа одобрението од Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 261, рег. бр. 261/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Сто-
јан Величков Тасевски, со седиште во Кочани, ул. 
„29 ноември". Предмет на работењето на дуќанот е 
производство и продажба на мекици. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Величков Тасевски. (78) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Соб-
ранието на општината Берово, е запишан во регис-
тарот на занаетчиските дуќани и работилници, рег. 
бр. 246, страна 246, книга I, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Слаткар Атанас Јованов Цонкински, со 
седиште во Берово (во летната бавча). Предмет на 
работењето на дуќанот е изработка и продажба на 
слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас 
Јованов Цонкински. (80) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Соб-
ранието на општината Берово, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници, 
рег. бр. 247, страна 247, книга I, знаетчискиот ду-
ќан под фирма: Ковач Благој Герасимов Зелнички, 
со седиште во Берово. Предмет на работењето на 
дуќанот е вршење ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Благој 
Герасимов Зелнички. (81) 

Врз основа на одобрението бр. 04-14/17 од 13. VI. 
1967 година од Одделението за општо-стопански ра-
боти и финансии на Собранието на општината Кру-

шево, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 17, книга П, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Исмаил 
Арифи, со седиште во Крушево. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е изработка и продажба на 
слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Исма-
ил Арифи. (92) 

Врз основа на решението бр. 03-2429/1, на Одде-
лението за стопанство, комунални работи и финан-
сии на Собранието на општината Берово, избришан 
е од регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници од рег. бр. 74, страна 74, книга I, занает-
чискиот дуќан под фирма: Благоја Атанасов Ро-
левски, ѕидаро-фасадер од Берово. (99) 

Врз основа на решението бр. 03-4567 од 14. VH. 
1967 година на Одделението за стопанство и финан-
сии на Собранието на општината Кочани, избришан 
е од регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Тодор 
Лазаров Василев, мелничар од Кочани. (106) 

Врз основа на одобрението бр. 04-14/8 од 28. II. 
1967 година од Одделението за општо-стопански ра-
боти и финансии на Собранието на општината Кру-
шево, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 71, книга П, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Мелничар, Димитар 
^Ѓорчиевски, со седиште во село Бучин. Предмет 
на работењето на дуќанот е вршење мелнички 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Дими-
тар Ќурчиев ски. (93) 

Врз основа на решението бр. 03-8633 од 22. ХП. 
1966 година на Одделението за стопанство и финан-
сии на Собраниео на општината Кочани, избришан 
е од регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници, занаетчискиот дуќан под фирма: Миле 
Тодоров Крстев, мелничар од село Оризари. (3) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Кочани, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 262, рег. 
бр. 262/П, занаетчискиот дуќан под фирма: Мета-
лостругар Марко Милосиев Мантов, со седиште во 
Кочани, ул. „Иван Милутиновиќ" бр. 10. Предмет 
на работењето на дуќанот е металостругарски про-
изводи и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Марко 
Милосиев Мантов. (77) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Соб-
ранието на општината Берово, е запишан во регис-
тарот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 249, рег. бр. 249, книга I, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Столар, Стефан Василев Вранчов-
ски, со седиште во село Ратево. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е вршење столарски изработки 
и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Стефан 
Василев Вранчовски. (94) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Соб-
ранието на општината Берово, е запишан во регис-
тарот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 250, рег. бр. 250, книга I, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Месар, Стефан Костадинов Муш-
к а р е в , со седиште во Пехчево. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот производство и продажба на ме-
со и колбаси.^ 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Стефан 
Костадинов Мушкарски. (95) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Соб-
ранието на општината Берово, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 251, рег. бр. 251, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Столар, Димитар Илија Гала-
зовски, со седиште во Пехчево. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е вршење столарски изработки 
и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Дими-
тар Илија Галазовски. (96) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Соб-
ранието на општината Берово, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 252, рег. бр. 252, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер, Митко Јованов 
Миленковски, со седиште во Берово. Предмет на 
работењето на дуќанот е вршење ѕид аро - ф а с адер-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Митко 
Јованов Миленковски. (97) 

Врз основа на одобрението бр. 04-15/37 од 7. ХП. 
1966 година од Одделението за општо-стопански ра-
боти и финансии на Собранието на општината Кру-
шево, е запишан во регистарот на угостителските 
дуќани под реден број 5, книга I, угостителскиот 
дуќан на Чедомир Митровиќ, со седиште во Кру-
шево. Предмет на работењето на дуќанот е точење 
на алкохолни и безалкохолни пијалоци и како до-
полнување на дејноста приготвување на јадења од 
скара. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Чедо-
мир Митровиќ. (100) 

Врз основа на одобрението бр. 04-15/33 од 7. IX. 
1966 година од Одделението за општо-стопански ра-
боти и финансии на Собранието на општината Кру-
шево, е запишан во регистарот на угостатилските 
дуќани под реден број 4, книга I, угостителскиот 
дуќан на Јован Новаковиќ, со седиште во Крушево. 
Предмет на работењето на дуќанот е точење на 
алкохолни и безалкохолни пијалоци и како допол-
нување на дејноста, приготвување на топли јадења 
и скара. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Јован 
Новаковиќ. (101) 

Врз основа на одобрението бр. 04-15/35 од 19. XI. 
1966 година од Одделението за општо-стопански ра-
боти и финансии на Собранието на општината Кру-
шево, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници под реден број 60, книга П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Дра-
ган Најдоски, со седиште во Крушево. Предмет на 
работењето на дуќанот е производство и продажба 
на леб. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Драган 
Најдоски. (102) 

Врз основа на одобрението бр. 04-15/1 од 12. IV. 
1967 година од Одделението за општо-стопански ра-
боти и финансии на Собранието на општината Кру-
шево, е запишан во регистарот на угостителските 
дуќани под реден број 6, книга I, угостителскиот 
дуќан на Михајло Кузманоски, со седиште во Кру-
шево. Предмет на работењето на дуќанот е точење 
на алкохолни и безалкохолни пијалоци, и како до-
полнување на асортиманот приготвување на топли 
јадења. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Михај-
ло Кузманоски. (103) 

Врз основа на одобрението на Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општината 
Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 260, рег. бр. 260/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар, Трајан 
Стојанов Ангелов, со седиште во Кочани, ул. „Ди-
митар Влахов". Предмет на работењето на дуќанот 
е вршење браварски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Трајан 
Стојанов Ангелов. (104) 

Врз основа на одобрението на Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Кочани, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 263, рег. 
бр. 263/П, занаетчискиот дуќан под фирма: Чев-
лар, Душан Димитров Митевски, со седиште во Ко-
чани, ул. „Прохор Пчински". Предмет на работењето 
на дуќанот е чевларски изработки и вршење други 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Душан 
Димитров Митевски. (105) 

Врз основа на одобрението од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Соб-
ранието на општината Берово, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. бр. 248, страна 248, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ковач. Димитар Михаил Кам-
берски, со седиште во село Владимирово. Предмет 
на работењето на дуќанот е вршење ковачки ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Дими-
тар Михаил Камберски. (82) 

шево, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 70, книга П, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Мелничар, Коча 
Стерја Бураку, со седиште во Крушево. Предмет 
на работењето на дуќанот е вршење мелнички 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Коча 
Стерја Бураку. (83) 

Врз основа на одобрението бр. 04-14 од 14. IV. 
1967 година од Одделението за општо-стопански ра-
боти и финансии на Собранието на општината Кру-
шево, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници под ред, бр. 75, книга II, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Столар, Боре Дам-
јански, со седиште во Крушево. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е вршење столарски изработки 
и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Боре 
Д ам јаноски. (84) 

Врз основа на одобрението бр. 04-15/42 од 9. ХП. 
1966 година од Одделението за општо - стопан ски ра-
боти и финансии на Собранието на општината Кру-
шево, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници под реден број 62, книга П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Таки Па-
шанко, со седиште во Крушево. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е изработка на дрвна галанте-
рија. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Таки 
Пашанко. (85) 

Врз основа на одобрението бр. 04-15/43 од 28. 
ХП. 1966 година од Одделението за општо-стопан-
ски работи и финансии на Собранието на општи-
ната Крушево, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници под рег. број 63, 
книга П, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар, 
Костадин Билалоски, со седиште во Крушево. 
Предмет на работењето на дуќанот е изработка и 
продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Кос-
тадин Биљаноски. (86) 

Врз основа на одобрението бр. 04-14/2 од 6. П. 
1967 година на Одделението за општо-стопански 
работи и финансии на Собранието на општината 
Крушево, е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници под реден број 64, книга 
П, занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер, Бош-
хо Гроздановски, со седиште во Крушево. Предмет 
на работењето на дуќанот е вршење фризерски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Бошко 
Грозданоски. (87) 

Врз основа на одобрението бр. 04-15/36 од 19. XI. 
1966 година, на Одделението за општо-стопански 
работи и финансии на Собранието на општината 
Крушево е запишан во регистарот на занаетчискиот 
дуќани и работилници на страна 54, книга П, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Никола 
Талески, со седиште во Крушево. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е производство и продажба 
на леб. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Никола 
Талески. (88) 

Врз основа на одобрението бр. 04-14/7 од 17. П. 
1967 година од Одделението за општо - стопан ски ра-
боти и финансии на Собранието на општината Кру-

Врз основа на одобрението бр. 04-15/29 од 5. Vn. 
1966 година на Одделението за општо-стопански ра-
боти и финансии на Собранието на општината Кру-
шево, е запишан: во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 53, книга П, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Борис 
Миновски, СО седиште во Крушево. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е производство и продажба 
на леб. 
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Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Борис 
Миноски. (89) 

Врз основа на одобрението бр. 04-14/9 од 9. Ш. 
1967 година од Одделението за општо-стопански ра-
боти и финансии на Собранието на општината 
Крушево, е запишан во регистарот на занаетчиски-
те дуќани и работилници на страна 72, книга П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Стаклорезач, Жив-
ко Петревски, со седиште во Крушево. Предмет на 
работењето на дуќанот е вршење стаклорезачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Живко 
Петревски. (90) 

Врз основа на одобрението бр. 04-14/20 од 6. VI. 
1967 година од Одделението за општо-стопански ра-
боти и финансии на Собранието на општината Кру-
шево, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 68, книга П, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Насте 
Стефаноски, со седиште во Крушево. Предмет на 
работењето на дуќанот е производство и продажба 
на леб. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот, Насте 
Стефаноски. (91) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

Здравствена легитимација на име Мики јан Гор-
ги Крстев, с. Тркање, Кочани. (4749) 

Здравствена легитимација на име Славчо Аде-
мов Марем, ул. „Сл. Стојменов" бр. 88, Кочани. 

(4750) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Телѓузар Али Демир, Скопје. (4751) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Мамер Еминов, Скопје. (4752)' 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Љупчо Трифуновски, Скопје. (4754) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Русанда Ангелова Јованова, Скопје. 
(4755) 

Пасош МА-007031, издаден од СВР - Идадија 
— Скопје на име Коста Димев, Скопје. (4756) 

Здравствена легитимација бр. 197784, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Јулијана Брезовска, 
Скопје. (4757) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранислав П. Огњеновиќ, Скопје. 

(4758) 
Здравствена легитимација издаленао д ЗСО — 

Т Велес на име Вероника А. Пенова, Скопје. 
(4759) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Данка Станој ева, Скопје. (4760) 

Здравствена легитимација бр. 75942, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Јорданка Андреева, 
Скопје. (4761) 

Индекс бр. 3934, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Јегош Вранеш, Скопје. 

(4762) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Павлина Рајчивова, Скопје. (4763) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Горѓи Аргировски, Скопје. (4764) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Веселинка Ковачевска, Скопје. 
(4765) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола С. Христовски, Скопје. 

(4766) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Стојан А. Димковиќ, Скопје. (4767) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Љубица Боговска, Скопје. (4768) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Аљуш Феталовски, Скопје. (4769) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Виктор Насковски, Скопје. (4770) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ашмет Аметов, Скопје. (4771) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ваџиде Есат, Скопје. (4772) 

Здравствена легитимација бр. 65641, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Валентина Крстевска, 
Скопје. (4773) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Меџит Атула, Тетово. (4774) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Зеница на име Елена Атанасова, Скопје. (4775) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Добрица Косовска, Скопје. (4776) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Веса Панчевска, Скопје. (4777) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милан Стефановски, Скопје. (4778) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Стојановски, Скопје. (4779) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Камбер Алили, Скопје. (4780) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Ленка Алексоска, ул. „Марксова" 
бр. 39м, Прилеп. (4781) 

Здравствена легитимација бр. 10216 на име То-
ме Анѓел Караков, Неготино. (4782) 

Здравствена легитимација бр. 2345 на име Би-
ран Ф. Беќери, ул. „Гоце Делчев" бр. 15, Тетово. 

(4783) 
Оружен лист бр. 512, издаден од ОВР — Го-

стивар на име Рамадан Камбер, с. Неготино, Го-
стивар. (4784) 

Здравствена легитимација на име Костадинка 
Јордан Филипова, с. Блатец, Кочани. (4785) 

Здравствена легитимација на име Вела Апосто-
ловска, с. Рајчани, Кочани. (4786) 

Здравствена легитимација бр. 321, издадена од 
ЗСО — Кр. Паланка на име Биљана Стеванова 
Мацова, ул. „Илинденска" бр. 17, Кр. Паланка. 

(4787У 
Здравствена легитимација издадена од КЗСО 

— Ресен на име Кире Ѓоргиевски, ул. „29 ноември" 
бр. 10, Ресен. (4790) 

Здравствена легитимација бр. 243435, издадена 
од КЗСО — Скопје на име Џеват Нијази Зули, 
ул. „Никола Парапунов" бр. 68, Гостивар. (4791) 

Здравствена легитимација бр. 12421, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Мунира Гулеци, ул. 
„Чеде Филиповски" бр. 134, Гостивар. (4792) 

Земјоделска здравствена легитимациај издадена 
од ЗСО — Битола на име Владимир А. Волканов-
ски, с. Беранци, Битола. (4793) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Благоја Милевски, с. Црнобуки, 
Битола. (4794) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Лидија Бечвиновска, ул. „9" бр. 9, 
Битола. (4795) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Фанија Николова, ул. „Кленовец" 
бр. 2, Битола. (4796) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Битола на име Лилјана Д. Пајковска, ул. „Борко 
Талев" бр. 10, Битола. (4797) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Трајанка М. Стојчевска, 
с Дедебалци, Битола. (4798) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Круме С. Лазевски, с, 
Беранци, Битола. (4799) 

Здравствена легитимација на име Цандо Му-
каетов, Кавадарци. (48С0) 

Регистарска книшка за моторно возило бр. 383, 
издадена од СВР — Неготино на име Гоце Стојанов, 
Неготино. (4801) 

Свидетелство од IV клас учителска школа бр. 
01—75, на име Сатки Џафери, с. Форино, Гостивар^ 
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Претпријатието за промет со лекови, медицин-
ски инструменти, опрема и забарство „Реплек" — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1) Шеф на комерцијалниот сектор, 
2) Шеф на продажната служба, 
3) Шеф на лабораторијата, и 
4) Шеф на Филијалата во Битола. 
УСЛОВИ: Покрај општите услови за засновање 

на работен однос потребни се уште и: За сите ме-
ста — кандидатот да биде дипломиран фармацевт 
со работна практика и тоа: за работното место под 1) 
— 4 години, за работното место под 2) — 3 години, за 
работното место под 3) — 1 година и специјалност 
за таква работа, за работното место под 4) — 4 го-
дини. 

За шефот на Филијалата во Битола е обезбеден 
двособен конфорен стан. 

Молбите, со куса биографија и оригинални или 
заверени преписи на документи, се примаат нај-
доцна до истекот на 15 дена по објавувањето на кон-
курсот. (1819) 

Врз основа на чл. 3 од Правилникот за специ-
јализација на здравствени работници од I врста, а 
по претходно дадената согласност од Секретарија-
тот за народно здравје и социјална политика на 
СРМ — Скопје, Конкурсната комисија при Сове-
тот на Заводот за трансфузија на крв на СРМ — 
Скопје, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за прием на двајца лекари на специјализација 
по специјалноста трансфузиологија. 

УСЛОВИ: Сите кандидати треба да ги испол-
нуваат условите од чл. 2 од Правилникот за специ-
јализација на здравствените работници од I врста. 
Предност имаат кандидатите кои биле на работа во 
установите за трансфузија и да не се постари од 33 
години. Обавезно е познавање на еден од стран-
ските јазици. 

Молбите со потребните документи да се доста-
вуваат до Заводот за трансфузија на крв на СРМ 
— Скопје. 

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот 
на објавувањето. (1818) 

Конкурсната комисија при Работничкиот совет 
на Набавно продажната задруга „ТРЕСКА" — Горче 
Петров 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за директор на задругата 
У С Л О В И : 
Да има завршено висока стручна подготовка со 

10 години работно искуство на раководно место по 
гранката. 

Да има завршена средна стручна подготовка, 20 
години работно искуство по гранката и 15 години на 
раководно работно место. 

Со молбата за конкурирање кандидатите да до-
стават документи за стручна подготовка, уверение 
дека не е осудуван, доказ дека не му е забрането 
вршење должност директор и куси биографски по-
датоци за досегашните работења. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Конкурсната комисија на Задругата „ТРЕ-
СКА" во Ѓорче Петров. Конкурсот трае 15 дена од 
објавувањето. 

Личниот доход според Правилникот за лични 
доходи на задругата. (1817) 

Комисијата за именување и избор на директор 
на Клиниката за детски болести — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на ДИРЕКТОР НА КЛИНИКАТА 
Услови: Лекар специјалист по педијатрија, да 

има најмалку 10 години лекарска практика и искус-
тво во раководење со детски здравствени установи. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молби со потребни документи се доставуваат до 
Комисијата за именување на директор на Клини-
ката за детски болести, улица Водњанска бр. 17 — 
Скопје. (1816) 

С О Д Р Ж И Н А 

,-х Страна 
377^) Закон за изменување и дополнување на 

Законот за самоуправување и работни од-
носи во органите на управата — — — 
Закон за водниот придонес во 1968 година 

f/379j Закон за Ревалоризација на средствата 
^ ^ на работните организации од општестве-

ните дејности — — — — — — — 
^/380^/3акон за стопите на амортизацијата и за 

користењето на средствата на амортиза-
цијата во работните организации од оп-

.—^ штествените дејности — — — — — 
/38L/ Закон за дополнување на Законот за ме-

4 лиоративните системи чија изградба се 
финансира со учество на Федерацијата 

/382^) Одлука за привремено финансирање по-
требите на Социјалистичка Република 
Македонија во периодот јануари-март 

v̂ v 1968 година — — — — — — — — 
383/ Одлука за избор на претседател на Ок-

ружниот стопанска суд во Штип — — 
/'384/ Одлука за разрешување и избор на судии 

на Окружни судови од општа надлежност 
'385/ Препорака за распоредот на работното 
^ време на органите на општините, Град-

^ ското собрание на Скопје и работните ор-
ганизации — — — — — — — — 

386/ Правилник за стручната подготовка на 
v пазарен инспектор во Републичкиот па-

зарен инспекторат — — — — — — 
387. ,Правилник за утврдување соодветна 

И школска односно стручна подготовка и 
посебните услови што треба да ги испол-
нуваат инспекторите за железнички со-
обраќај — — — — — — — — — 782 

388. Правилник за утврдување соодветна 
^ школска односно стручна подготовка и 

посебните услови што треба да ги испол-
нуваат инспекторите за ПТТ сообраќај 782 

389. /Правилник за утврдување стручната под-
/ готовка на електроенергетски инспектор 

во општинските органи надлежни за ра-
ботите на електроенергетската инспек-
ција и Републичкиот електро-енергетски 
инспекторат — — — — — — — — 783 

390у Правилник за утврдување стручната под-
готовка на градежен инспектор во оп-

777 
777 

778 

779 

780 

780 

781 

781 

781 

782 

штипските органи надлежни за рабо-
тите на градежната инспекција и Ре-
публичкиот градежен инспекторат — — 783 
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