
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 10 декември 1969 
С к о п ј е 

Број 42 Год. XXV 

Претплатата за 1969 година изне-
сува 60 динари. Овој број чини 
1,60 дин. Жиро сметка бр. 401-1-16 

332. 
Врз основа на член 166 став 3 од Законот за ви-

сокото школство на СРМ („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, по предлог од Комисијата за пра-
шања на изборите и именувањата на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 10 ноември 1969 
година, и на седницата на Соборот на општините 
одржана на 27 ноември 1969 година, донесе 

333. 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Соборот на општините, 
одржана на 27 ноември 1969 година, го претресе 
Извештајот на функционирањето на соборите на 
работните заедници во општинските собранија, под-
несен од Секретаријатот за законодавство и орга-
низација на Извршниот совет и врз основа на член 
1 од Одлуката за начинот на работа на Соборот на 
општините и согласно со член 158 од Деловникот 
на Собранието на СРМ, го донесе следниот 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СОВЕТ НА УНИВЕР-

ЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешуваат членовите на Универзитет-
скиот совет поради истечување на времето за кое 
се именувани и тоа: 

— Никола Бошале, член на Секретаријатот на 
ЦК СКМ; 

— инж. Љупчо Милевски, заменик на технич-
киот директор во Рудници и железарница — „Ско-
пје" во Скопје; 

— инж. Бранка Трпеска, управник на одделе-
ние во „ОХИС" — Скопје; 

— Нико Ничота, претставник на Сојузната сто-
панска комора во СР Романија; 

— Кадриу Тахир, пратеник на Општеств,ено-
политичкиот собор на Сојузната скупштина. 

2. За членови на Универзитетскиот совет се 
именуваат: 

— Драган Захариевски, член на Извршниот со-
вет; 

— Стојче Стојчевски, член на Секретаријатот 
на ЦК СКМ; 

— инж. Ристо Гушков, технички директор на 
цементарата „Усје" — Скопје; 

— д-р Вулнет Старова, републички секретар за 
народно здравје и социјална политика; 

— инж. Ангел Зафиров, директор на сјектор во 
Рудници и железарница „Скопје" во Скопје. 

3. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 
донесување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 3867 
28 ноември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К Л У Ч О К 

I 

1. Соборите на работните заедници на општин-
ските собранија во основа работат како составен дел 
на Собранието — на заеднички седници со општин-
ските собори. 

Тие во практиката се уште не се афирмирани 
како „заеднички работнички совет" на работните 
организации од подрачјето на општината. 

Една од причините за ваквата состојба е тоа 
што соборите не ја програмираат и развиваат сво-
јата работа на посебни седници. Врз ваквата с)остој-
ба влијае и непрецизно утврдениот делокруг на 
соборите во статутите на општините. Освен тоа, не-
доволната афирмирано^ на соборите на работените 
заедници се должи и на нерасчистените прашања 
кај работните организации за тоа што претставува 
помагање, а што м,ешање во нивното самоуправно 
работење. 

Во последно време соборите на работните заед-
ници настојуваат да воведат методи кои ќе им овоз-
можат посамостојно и понепосредно да ги следат 
појавите и проблемите во дејствувањето на работ-
ните организации и да влијаат врз усогласувањето 
на нивните интереси. Позитивен чекор во тоа е што 
одделни собори ја програмираат својата работа, 
одржуваат посебни седници со учество на претстав-
ници на работните организации и сл. Нивната со-
работка со органите на управувањето на работните 
организации, главно, се одеива по писмен пат кој 
не дава резултати, на што укажува фактот дека овие 
организации не даваат писмени забелешки на ма-
теријалите што им се доставуваат на мислење. 

2. Во оние општини во кои соборите на работ-
ните заедници одржуваат посебни седници забел,е-
жително е и подобрувањето на активноста на од-
борнијците на овие седници. 

Меѓутоа, и покрај тоа што во извесна смисла 
е подобрена активноста на одборниците на седни-
ците на соборите на работните заедници, таа актив-
ност по завршувањето на седниците е недоволна. 
Имено, одборниците на овие собори ретко присус-
твуваат на седниците на органите на управување во 
работните организации, поради што и на седниците 
на соборите претежно изнесуваат свои мислења и 
предлози. 
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II 

За да можат соборите на работните заедници 
на општијнските собранија да се афирмираат како 
тела составени од претставници на работните луѓе 
во работните за,едници од подрачјето на општината 
и за да можат тие да ја остваруваат нивната уставно 
утврдена функција, потребно е: 

1. да ја програмираат својата работа на посеб-
ни седници, со што ќе се создаваат услови за пер-
манентно следење на проблемите и појавите на ра-
ботните организации во општината; 

2. да се прифати практиката на соборите на ра-
ботните заедници на одделни општини на седниците 
да се покануваат претставници или комплетни сос-
тави на органите на управување во работните ор-
ганизации, со што ќе се обезбеди влијание на овие 
организации врз заземањето на ставови и донесу-
вањето на препораките и заклучоци; 

3. да се организираат работни состаноци со прет-
ставниците на работните организации за разгледу-
вање на нацрти на препораките што ги донесуваат 
соборите на работните заедници, бидејќи практи-
ката укажува дека односите не треба да се сведат 
само на писмено општење; 

4. одборниците на седниците да ги претставуваат 
барањата и мислењата на работниве луѓе, зашто 
тие 'треба да воспостават поголема соработка и до-
пир со органите на управувањето и работните луѓе 
во работните организации од соодветните изборни 
единици; 

5. да се зголеми иницијативата на органите на 
управувањето во работните организации! во покре-
нувањето на прашањата што треба да се разгле-
даат на седниците на соборите на работните заед-
ници. 

III 

Извештајот за функционирањето на соборите 
на работните заедници и овој заклучок да се до-
стават до општинските собранија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 3108 
28 ноември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на општините, 
Филип Брајковски, с. р. 

334. 
Врз основа на член 5 од Законот за книго-

водството на работните организации од општестве-
ните дејности („Службен весник на СРМ", бр. 
11/69), републичкиот секретар за финансии про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО 
ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО 
БИЛАНСОТ НА ПОЛОЖБАТА, БИЛАНСОТ НА 
УСПЕХОТ, ЗАКЛУЧНИОТ ЛИСТ И ОБРАЗЕЦОТ 

ЗА ДЕЛОВНИОТ РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА 
ГОДИНАТА 

1. Во Упатството за содржината на одделни по-
зиции во билансот на положбата, билансот на ус-
пехот, заклучниот лист и образецот за деловниот 
резултат во текот на годината („Службен весник 
на СРМ", бр. 13/69), во точката 4, став 3 под ред. 
бр. 1, се додава став^ кој гласи: 

„Работните организации од општествените деј-
ности што не се занимаваат со производствено-

услужни дејности, под овој реден број го искажу-
ваат вкупниот износ од контото 198, според за-
вршната сметка од 1938 година". 

2. Во точката 5 во алинеа 5, по зборот „полож-
ба", на место запирка се става точка, а зборовите 
„а во колоните 12 и 13 се внесуваат салдата на 
сметката на успехот", се бришат. 

3. По алинеа 5 се додава алинеа 6, која гласи: 
„во колоните 12 и 13 се внесуваат салдата од 

контата на класата 4, вклучувајќи го и контото 490, 
салдата од контата од групите 70 до 78 пред 
пренесување на контото 790, салдото на контото 
790 пред пренесување на контото 830 односно кон-
тото 850, како и салдата на контата од класата 
8 пред нивното меѓусебно затварање". 

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 07-2032 
12. XI. 1969 година 

Скопје 
Републички секретар за 

финансии, 
Андон Макрадули, с. р. 

335. 
Врз основа на член 5 од Законот за книговод-

ството на работните организации од општествените 
дејности („Службен весник на СРМ" бр. 11/69), 
републичкиот секретар за финансии пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СОДР-
ЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ КОНТА ВО КОНТНИОТ 

ПЛАН ЗА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

1. Во Упатството за содржината на одделни 
конта во контниот план за работните организации 
од општествените дејности („Службен весник на 
СРМ", бр. 13/69), во ,точката 51 се додава нов 
став 2 кој гласи: 

„Работните организации од општествените деј-
ности што не се занимаваат со производствено-
услужни дејности, при преносот на салдата во 
новите деловни книги за 1969 година, не вршат 
расчленување на контата 158 и 268. Заради усо-
гласување на салдата со состојба од 31. XII. 1968 
година со состојбата во деловните книги на 1.1.1969 
година, тие салда ги пренесуваат на истите конта 
(158 и 268), а веднаш потоа со друг книговод-
ствен став, со црвено сторно истите се сторнираат". 

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 07-2032 
12. XI. 1969 година 

Скопје 
Републички секретар за 

финансии, 
Андон Макрадули, с. р. 
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АКТИ НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Врз основа на член 66 од Законот за банките 
и кредитните работи, член 4 од Уредбата на Из-
вршниов совет на СР Македонија за условите под 
кои ќе се одобруваат кредити од средствата на За-
емот за зголемување на запссленоста и член 79 од 
Статутот на Комерцијално-инвестиционата банка 
— Скопје, Извршниот одбор на Банката на својата 
IV-та редовна седница, одржана на ден 28. XI. 
1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОБЛИСКИ УСЛОВИ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ОДО-
БРУВААТ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА ЗА-
ЕМОТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЗАПОСЛЕНОСТА 

ВО СР МАКЕДОНИЈА 

Член 1 

Комерцијално-инвестициона^га банка — Скопје 
(во понатамошниот текст: Банка), во периодот на 
1969, 1970 и 1971 година ќе одобрува кредити од 
средствата на Заемот за зголемување на запосле-
носта во СР Македонија, до вкупен износ на сред-
ствата што ќе се остварат врз основа на Законот 
за распишување на заем за зголемување на запо-
сленоста. 

Член 2 

Кредитите од член 1 од оваа одлука, Банката 
ќе ги одобрува за следните намени: 

— за реконструкција и проширување на постој-
ните капацитети, 

— за нови стопански објекти, и 
— за трајни обртни средства. 
Предност под еднакви услови за добивање кре-

дити по претходниот став ќе имаат вложувања 
во терцијалните дејности. 

Член з 

Кредитите од средствата на заемот ќе се одо-
бруваат на работни организации од областа на сто-
панството. 

Член 4 

Средствата од заемот остварени на подрачјето 
на општината ќе служат за одобрување на кредити 
на работните организации од претходниот член 
со седиште во таа општина. 

Средствата со кои Банката ќе учествува во 
кредитирањето за зголемување на запосленоста, 
Банката ќе ги одобрува за отварање на нови ра-
ботни места на своето подрачје, иземајќи го Скопје. 

Член 5 

Кредити по оваа одлука, Банката ќе одобрува 
на кредитобарачи кои ги исполнуваат следниве 
услови: 

1. Трајно запослување на лица што се еви-
дентираш! како безработни при заводите за зало-
жување, при што да се обезбеди потребната ка-
дровска квалификациона структура. 

2. Економски оправдано инвестиционо вложу-
вање, 

3. Отварање на нови работни места со просеч-
но вкупно инвестиционо вложување за основни и 
трајни обртни средства, односно трајни обртни 
средства до 20.000 динари, за отварање на едно 
работно место, во просек на ниво на општината. 

Предност при одобрувањето на кредитите од 
средствата на Заемот за зголемување на запослено-
ста, во случај на подеднакви останати услови, ќе 
имаат стопанските организации кои со иста висина 
на средства ќе запослат поголем број работници. 

Член 6 
Кредитите од средствата на Заемот за зголе-

мување на запосленоста, Банката ќе ги одобрува 
со рок на враќање до 10 години и каматна стопа 
од 6% годишно. 

Кредитите одобрени на работните организа-
ции ќе се отплатуваат во полугодишни ануитети. 

Општините можат да одлучат кредитите од 
средствата на Заемот да се одобруваат на одделни 
инвеститори со пониска каматна стопа од 60/о го-
дишно, со тоа преземаат обврска разликата во ка-
матата до 6% да и ја надомести на Банката која 
го одобрила кредитот. 

Ако според постојните прописи, за одделни 
инвестициони вложувања е пропишана пониска 
каматна стопа од 6%, во тој случај кредитите од 
средствата на Заемот ќе се одобруваат со камата 
утврдена со тие прописи. 

Член 7 
Поединечните кредити од средствата на Заемот 

за зголемување на запосленоста, Банката ќе ги одо-
брува со рок на враќање од: 

— за градежни рабови, до 10 години, 
— за опрема, до векот на траење, но најпо-

веќе до 8 години, и 
— за трајни обртни средства и останати на-

мени, до 8 години. 
Останатите услови под кои се одобрува креди-

тот ќе се регулираат со посебен договор помеѓу 
Банката и заемокорисникот. 

Член 8 
Кредитите од средствата на заемот ќе се одо-

бруваат по пат на конкурс. 
Конкурсот од претходниот став го распишува 

Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје. 
Се овластува Генералниот директор на Бан-

ката да распише конкурс со поблиски услови за 
давање кредит за основни и трајни обртни средства 
за зголемување на запосленоста. 

Член 9 
За одобрување на кредити од средствава од 

Заемот одлучува Кредитниот одбор на Централата 
на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје. 

При одобрувањето на кредити од средствата 
на заемот од подрачјето на филијалите и другите 
банки Кредитниот одбор од претходниот став ќе 
одлучува во проширен состав со претставник од 
соодветна филијала односно банка. 

Кредитното барање пред разгледување од стра-
на на Кредитниот одбор, треба да биде разгледано 
од кредитниот одбор на надлежната филијала од-
носно банката со учество на претставници на оп-
штината и заводот за запослување. При тоа да се 
имаа'г во предвид одредбите од оваа одлука, а осо-
бено во поглед на инвестициите по еден запослен. 

Член 10 
Одобрениот кредит од средствата на Заемот 

за зголемување на запосленоста, Банката ќе го 
откаже и ќе бара наплата на искористениот дел 
ако утврди дека корисникот на кредитите не обез-
бедил соодветно запослување на нови работници 
и не ги исполни другите услови предвидени со 
член 5 од оваа одлука. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Број 16103 
8 декември 1969 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот одбор на Банката. 
Петар Ивановски, с. р. 

Генерален директор, 
Мишко Божиноски, с. р. 
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Врз основа на член 93 од Законот за банките 
и кредитните работи, член 21 од Статутот на Бан-
ката и член 8 од Одлуката на Извршниот одбор 
на Банката за условите под кои ќе се одобруваат 
кредити од средствата на Заемот за зголемување 
на запосленоста, Комерцијално-инвестиционата бан -
ка — Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОДОБРУВАЊЕ 
КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА ЗАЕМОТ ЗА 

ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЗАПОСЛЕНОСТА 

I. Комерцијално-инвестиционаТа банка — Ско-
пје (во натамошниот текст: Банката) од средствата 
на Заемот за. зголемување на запосленоста во 1969, 
1970 и 1971 година, ќе одобрува кредити до изно-
сот на средствата што ќе се остварат врз основа 
на Законов за распишување на заемот за зголему-
вање на запосленоста, за следниве намени: 

1. За реконструкција и проширување на постој-
ните капацитети, 

2. за нови инвестициони објекти, и 
3. за трајни обртни средства. 
Предност под еднакви услови за добивање кре-

дити по претходните ставки имаат вложувања во 
терцијалните дејности. 

Со инвестиционите кредити за намените од точ-
ка 1, 2 и 3 ќе треба да се обезбеди натамошно 
унапредување и развиток на производството и про-
метот на кредитираните инвестициони објекти со 
што ќе се создадат услови за отварање на нови 
работни места. 

II. Кредити за горните намени Банката ќе одо-
брува ако се обезбедуваат следниве услови: 

1. Трајно запослување на лица што се евиден-
тирани како безработни при заводите за заложу-
вање, при што да се обезбеди и потребната кадров-
ска и квалификациона структура, 

2. Економски оправдани инвестициони вложу-
вања, и 

3. Отварање на нови работни места со просеч-
но вкупно инвестиционо вложување од сите изво-
ри на средствата за основни и трајни обртни 
средства, односно трајни обртни средства до 20.000 
динари за отварање на едно ново работно место, 
во просек на ниво на општина. 

III. Кредитите ќе се одобруваат со рок на 
отплата до 10 години и со каматна стопа од 6% 
годишно, а по поедини намени: 

— за градежни работи, до 10 години, 
— за опрема, до векот на траење на опремата, 

но не повеќе од 8 години, и 
— за трајни обртни средства и останати на-

мени, до 8 години. 
За одобрување на кредити на индивидуално 

занаетчиство, заемобарачите се должни да учест-
вуваат со сопствени средства во висина од 400/о 
од пресметковната вредност на инвестицијата. 

Банката ќе одобрува кредити на инвеститори 
и со пониска камата од 60/о годишно, до колку оп-
штината донесе одлука со која презема обврска 
дека разликата во каматата до 6% ќе и ја надо-
мести на Банката која го одобрила кредитот. 

Ако според постојните прописи за одделни 
инвестициони вложувања е пропишана пониска ка-
матна стопа од 6%, во тој случај кредитите од сред-
ствата на Заемот ќе се одобрат со камата сообра-
з е н со тие прописи. 

Кредитите од страна на работните организации 
ќе се отплатуваат во полугодишни ануитети. 

IV. Барањето за инвестициониот кредит треба 
да ги содржи сите потребни елементи за оценка 
на инвестиционото вложување, а посебно треба да 
бидат опфатени следниве работи: 

— целта за која се бара кредитот, 
— висината и рокот на враќање на кредитот, 
— бројот на работните места што ќе бидат 

отворени и кога работниците ќе можат да се за-

шијат , со утврдување на квалификационата струк-
тура по работни места и, 

— рентабилноста на вложувањето. 
Предност при одобрувањето на кредитите од 

Заемот за зголемување на запосленоста, во случај 
на подеднакви други услови, ќе имаат оние стопан-
ски организации кои со добиените средства ќе за-
послат поголем број работници и понудат покус 
рок на враќање на кредитот. 

V. Кредитобарачот е должен кон барањето за 
инвестициониот ,кредит да приложи економско-
техничка документација, и тоа: 

1. Инвестициона програма со техничка доку-
ментација. Програмата треба да биде изготвена спо-
ред Основниот закон за изградба на инвестициони 
објекти („Службен лист на СФРЈ", број 20/67 го-
дина), особено кога се работи за нови стопански 
објекти. 

2. Да приложи договор склучен помеѓу Заво-
дот за запослување и инвеститорот-кредитобарачот 
за бројот на работниците што ќе бидат запослени 
и нивната квалификациона структура. 

3. Одлука за задолжување на кредитобарачот, 
донесена од надлежниот орган на управувањето. 

4. Завршна сметка за изминатата година (об-
разец ЗС-1 до ЗС-8), како и последната периодич-
на пресметка. 

VI."За барањата за кредити за инвестиции, со 
пресметковна вредност до 500.000 динари и за трај-
ни обртни средства, кредитобарачот треба да и 
поднесе на Банката скратена инвестициона про-
грама. 

VII. Барањата со документацијата, кредитсба-
рачите да ги доставуваат до централата на Банка-
та — Скопје, преку филијалите на Банката однос-
но преку Комерцијално-инвестиционата банка Би-
тола и Комерцијалната банка Бор филијала Не-
готино. 

VIII. Одобрувањето на кредитите ќе го врши 
Кредитниот одбор на Централата при Банката. 

IX. Конкурсот ќе биде отворен до исцрпување 
на остварените средства од распишаниот заем за 
зголемување на запосленоста. 

Кредитобарачите своите барања можат да ги 
поднесуваат веднаш по објавувањето на овој кон-
курс. 

Број 16103 
8 декември 1969 година 

Скопје Генерален директор, 
Мишко Божиноски, с. р. ѕммобзевмвжкм^^ 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

Катерина Северова од Крива Паланка, поднесе 
до овој суд тужба за развод на бракот, против 
Винко Север, со непозната адреса. 

Бидејќи адресата на тужениот е непозната, се 
повикува во рок од еден месец од објавувањето на 
огласот во „Службен в,есник на СРМ", да се јави 
или да одреди свој застапник. Во противно судот 
по службена должност ќе му го одреди за застап-
ник Славе Голубовски, приправник во Окружниот 
суд во Штип и делото ќе се разгледа во негово 
отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 300/69. 
(81) 

Мами Ѓулша од Штип поднесе до овој суд туж-
ба за развод на бракот, против Демир Зејнелов, сега 
во неизвесност. Бидејќи адресата на тужениот е не-
позната, се повикува во рок од еден месец од обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на СРМ", 
да се јави или да одреди застапник. Во противно 
судот по службена должност ќе му го одреди за 
застапник Ванчо Андонов, адвока,т од Штип и де-
лото ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 117/69. 
(83) 
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Крстовски Ефремов Стојан од село Горобинци, 
Свети Николе, поднесе до овој суд тужба за развод 
на бракот против Базар Славица, сега во неизвес-
ност. Бидејќи адресата и местожи^елтвото на туже-
ната се непознати, се повикува во рок од еден ме-
сец од објавувањето на огласот во „Службен весник 
на СРМ", да се јави или да одреди застапник. Во 
противно судот по службена должност ќе и го од-
реди за застапник Ванчо Андонов, адвока,т од Штип, 
и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 87/69. (84) 

Елка Драгашевиќ од Штип поднесе до овој суд 
тужба за развод на бракот, против Богољуб Драги-
ќевиќ, со непозната адреса. 

Бидејќи адресата на тужениот е непозната се 
повикува во рок од еден месец од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на СРМ" да се јави, 
или да одреди свој застапник. Во противно судот по 
службена должност ќе му го одреди за застапник 
Глигор Крланоки, приправник во Окружниот суд — 
Штип и делото ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 308/69. (85) 
Пантелеј Еј адов од Струмица поднесе до овој 

суд тужба за развод на бракот, против Бранислава 
Бјадова, ,со непозната адреса. 

Бидејќи адресата на тужената е непозната се 
повикува во рок од еден месец од објавувањето на 
огласот во „Службен весник на СРМ", да се јави 
или даа одреди свој зстапник. Во противно судот 
по службена должност ќе и го одреди за застапник 
Јордан Донев, приправник: во Окружниот суд во 
Штип и делото ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 150/69. (86) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, на 18. IV. 1969 
година, рег. бр. 117/65 е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на Ефти-
моски Милорад, досегашен управник на Основното 
училиште „Страшо Пинџур" од село Мало Коњари, 
Прилепско. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 17/69. (508) 

Се овластува Маркоски Владо Трајче, директор, 
да го потпишува училиштето. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 397, стра-
на 633, книга П е запишано следното': На досегаш-
ниот потписник на Здравствениот дом „Ид адија" — 
Скопје, д-р Константин Робев, му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од дол-
жност в. д. директор. 

За директор на Здравствениот дом „Идадија" — 
Скопје е назначен д-р Љубомир Хаџи Василев, кој 
исјтиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, со старите регистри-
рани потписници и тоа: Ралев Трајко, заменик на 
пом. управникот, Оливера Спишиќ, сметководител 
и Александар Богдановски, шеф на сметководството, 
сметано од 9. V. 1969 година. 

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

бр. 48 од 30. V. 1969 година. (621) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 9. IX. 1969 го-
дина, рег. бр. 78/66 е запишано следното: Им пре-
станува овластувањето на Никола Милош Лозанов-
ски, управник и Никола Димитровски, да ја потпи-
шуваат Заштитната работилница за преквалифика-
ција на инвалидите „Пензионеро-ориентална слат-
карска и гостилничарска" — Битола. 

Му престанува овластувањето на Чулаковски 
Славе, заменик на директорот, да ја потпишува ус-
тановата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 30/69, (1341) 

Окружниот стопански суд во Би,тола објавува 
дека во регистарот на установите на 30. IX. 1969 
година рег. бр. 4/65, е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на Попов-
ски С. Никола, директор на В,етеринарната станица 
во Прилеп. 

Се овластува Стеваноски Стеван, директор, по-
крај досегашниот потписник Аризоноски Милош, 
благајник, да ја потпишува установата. 

Од Окружниот (Стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 37/69. (1342) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 588,страна 
431, книга Ш е запишана под фирма: Заштитна ра-
ботилница за рехабилитација и запослување на сле-
пи „Слобода" — Куманово — Погон за промет „Уни-
он" — Скопје — Продавница во Куманово, ул. „Ле-
нинова" бр. 8. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на мало на сувенири, т,екстилни 
производи, галантерија, бижутерија, накит и др. 

Продавницата е основана од Советот на работ-
ната заедница на Претпријатието „Унион" — Скопје, 
со припојување кон Заштитната работилница „Сло-
бода" — Куманово како погон за промет „Унион" 
- Скопје, со решението Ус. бр. 93/68 од 25. IX. 1968 
година. 

Раководител на продавницата е Мидевска Сун-
чица. 

Продавницата во Куманово ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува Погонот „Унион" во Скоп-
је, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Уа 
бр. 33 од 9. X. 1969 година. (1381) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 588,страна 
431, книга Ш е запишана под фирма: Заштитна ра-
ботилница за рехабилитација и запослување на сле-
пи „Слобода" — Куманово — Погон за промет „Уни-
он" — Скопје, Продавница во Куманово, ул. „Мар-
шал Тито" бб. Предмет на работењето на продав-
ницата е промет на мало со индустриски стоки од 
сите домени. 

Подавницата е основана од Советот на работ-
ната заедница на Претпријатието „Унион" — Скопје 
со присоединување кон Заштитната работилница 
„Слобода" — Куманово како погон за промет „Уни 
он" — Скопје, со решението Ус. бр. 93 од 25. IX. 1968 
година. 

Раководител на продавницата е Цаневски Боро. 
Продавницата во Куманово ќе ја потпишува, за-

должува и раздолжува Погонот „Унион" во Скопје, 
во ' границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 34 од 9. X. 1969 година. (1382) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 588, страна 
431, книга Ш е запишана под фирма: Заштитна ра-
ботилница за рехабилитација и заложување на сле-
пи „Слобода" - Куманово — Погон за промет 
„Унион" — Скопје, продавница во Скопје, ул. „Стив 
Наумов" бр. 119. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на мало на индустриски сто-
ки од сите домени. 

Продавницата е основана од Советот на работ-
ната заедница на Претпријатието „Унион" — Скоп-
је, со припојување кон Заштитната работилница 
„Слобода" — Куманово, како Погон за промет „Уни-
он" — Скопје, со решението Ус. бр. 93 од 25. IX. 
1968 година. 

В. д. раководител на продавницата е Чушкар 
Костанда. 

Продавницата во Скопје ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува Погонот „Унион" — Скопје, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 35 од 21 X. 1969 година. (1383) 
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РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 18. III. 1969 година, рег. бр. 528, реден број 9 е 
запишано основањето на Продавница број 12, do сет 
диште во село Едрениково, Струмичко. 

Продавницата ќе врши продажба на сите ви-
дови прехранбени производи, земјоделски произво-
ди, овошје и зеленчук, продажба на сите видови 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, на големо и 
мало и колонијални стоки. 

Продавницата е основана од З,емјоделскиот ком-
бинат „Струмичко Поле" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Герасим Коста 
Колев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
комбинатот. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 02-361/1 од 26. II. 1969 го-
дина на принудната комисија на комбинатот и уве-
рението бр. 10-18/108 од 21. И. 1969 година, на Са-
нитарната инспекција на Собранието на општината 
Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 90/69. ' (1056) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на И. III. 1969 година, страна 329, реден број 2 е 
запишано основањето на Продавница, со седиште 
во Виница, ул. „Маршал Тито" бр. 27. 

Продавницата ќе врши продажба на електро-
технички материјали и железарија, бои и лакови,/ 
садови и чинго и порцелански и други индустриски 
стоки на мало, 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало за купопродажба и по-
средување „Дунав" од Скопје. 

Раководител на продавницата е Никола Стојме-
нов Филипов, кој не е овластен да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 612 од 27. VII. 1968 година 
на сов,етот на работната заедница и решението бр. 
08-1651 од 16. X. 1968 година на Санитарната ин-
спекција на Собранието на општината Виница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, 'Фи. 
б р 103/69. (1050) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр- 612, страна 509, книга II е запишана под 
фирма: Претпријатие за производство на детска 
конфекција „Наше дете" - Скопје — Продавница 
број 12 во Гостивар, ул. „Мајор Ч. Филиповски" бр. 
10. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на лесна и тешка детска конфекција, долна 
и горна облека, патики!, капи, чорапи, комбицезони, 
трикотажа и трговска дополнителна стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието за производство на детска 
конфекција „Наше дете" — Скопје, со одлуката 
број 220 од 6. II. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Ѓорѓиевска Љу-
бица. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 408/68 од 12. VIII. 1969 година. (950) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во региатарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 323, страна 11, книга И, е запишана под 
фирма: „Горни Полог" — претпријатие за промет, 
снабдување, ускладиштување и индустриска клани-
ца со ладилник — Гостивар — Продавница за риби 
„Пастрмка" — Гостивар, ул. „Борче Јованоски" бр. 
58. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на сите видови риба и сите видови на кон-
зерви од риба. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Горни Полог" — претпријатие за промет, 
снабдување, ускладиштување и индустриска кла-
ница со ладилник — Гостивар, со одлуката од одр-
жаната седница на 2. VI. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Стојановски 
Андра Филип. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 632 од 28- VIII. 1969 година. (951) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 307, страна 163, книга И, е запишана под 
фирма: Претпријатие за изработка на современа 
конфекција „Први мај" — Пирот — Продавница во 
Куманово, ул. „Ленинова" бр. 36. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е промет со конфекција 
и трикотажа. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Први мај" — Пирот, со од-
луката бр. 586 од 15. IV. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Стоимановски 
Војислав. 

Продавницата ќе ја потпишува Стоимановски 
Војислан, раководител. 

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

бр- 714/68 од 29. V. 1969 година. (952) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 306, страна 159, книга И е запишана под 
фирма: „Полет" — трикотажа, претпријатие за пре-
работка на волнени и памучни предива и вршење 
услуги — Сврлиг — Продавница број 14 во Кума-
ново, ул. „Гоце Делчев" бб. Предмет на работењето 
на продавницата е промет на памучни и волнени 
предива - трикотажа. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Полет" — трикотажа, претпријатие за преработ-
ка на волнени и памучни предива и вршење услу-
ги — Сврлиг, со одлуката од одржаната седница на 
1. VII. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Краиновиќ Ж и -
вана. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 476 од 24. VII. 1969 година. (953) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 222, страна 725, книга I е запишана под 
фирма: Занаетчиска папуџиска задруга „Млад за-
другар" од Куманово, Продавница број 1 во Кума-
ново, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 9. Предмет на ра-
ботењ,ето на продавницата е продажба на-сопствени 
производи, папучи и кондури, како и производи од 
надлежноста — комисиона продажба. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Занаетчиската папуџиска задруга „Млад за-
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другар" — Куманово, со одлуката бр. 227 од 11. XI. 
1968 година од одржаната седница на 14. X. 1968 год. 

Раководител на продавницата е Кузмановиќ 
Милоша Михајло. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1178/68 од 13. VIII. 1969 година. (954) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 88, страна 1327, книга I е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со мешани 
стоки „Маврово" од Гостивар — Продавница „Кале" 
во Кичево, ул. „Маршал Тито" бр. 14. Предмет на 
работењето на продавницата е промет со текстил, 
куса и плетена стока и конфекција, прехранбени 
артикли и предмети за куќни потреби, галантери-
ска и базарска стока ,играчки, јажарска стока, ка-
делни и јутени производи, тутунски преработки, 
кибрит и прибор, мешана индустриска стока, алко-
холни и безалкохолни пијалоци, бои, лакови, хе-
микалии и прибор, парфимериска и козметичка 
стока, стакло, порцелан и керамичка стока, жита 
и преработки од жита. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет, со одлуката бр. 1120/68 од 19. V. 1969 година од 
одржаната седница на 4. IX. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Селимоски Му-
стафа. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 453 од 13. VIII. 1969 година. (955) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 38, страна 287, книга I е запишана под фир-
ма: Комбинат „Југопластика" — Сплит — Продав-
ница во Кичево, ул. „11 октомври" бр. 4. Предмет 
на работењето на продавницата е трговија на мало, 
со сопствени производи од пластични маси и гуми, 
како и со конфекција, галантерија, чевли и амба-
лажа од природни уметни материи и со произво-
дите на ковинската галантерија, други предмети 
поради дополнување на асортиманот. 

Продавницата е основана од Централниот 
бо^^чички совет, со одлуката бр. 67/6-67 од 21. И. 
1967 година. 

Раководител на продавницата е Бранко Колев 
CnMi ановски, ракородител. 

Продавницата ќе ia потпишува, задолжува и 
раздолжува Бранко Кодев Симјановски, раководи-
тел, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката р со еден потпис. 
Од Okpvxshho^ РТОТ-Т^НСКИ суд во Скопје. Фм. 

бр. 1287/67 од'29. V. I960 година. (956) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 27, страна 237, книга I е запишана под фир-
ма: Трговско претпријатие на големо и мало „Бор" 
— Кичево — Продавница број 10 во село Премка, 
Кичевско. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на прехранбени с(токи како и дел на 
железарски производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Бор" — Кичево, со одлуката бр. 02-323/1 од 22. V 
1968 година. 

Раководител на продавницата е Кузмановски 
Витомир. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 695/68 од 13. VIII. 1969 година. (957) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 37, страна 283, книга I е запишан под фир-
ма: Земјоделски комбинат „Црна Река" од село То-
полчани, Прилепско — Погон во Македонски Брод. 
Погонот ќе ја обавува регистрираната дејност на 
задругата, со исклучок на сточарство. 

Погонот е основан од Земјоделскиот комбинат 
„Црна Река", село Тополчани — Прилепско, со при-
соединување на Земјоделската задруга „Млад за-
другар" — Македонски Брод, како погон (решение 
на Окружниот стопански суд Битола, Фи. бр- 290/66 
од 2,7. VI. 1966 година). 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат Арсовски Стојмир, раководител на по-
гонот и Симјановски Миле, книговодител на пого-
нот, во границите на овластувањето. 

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

бр. 731 од 29. VIII. 1969 година. (958) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 539, страна 113, книга III е запишана под 
фирма: „Први мај" претпријатие за современа кон-
фекција и трикотажа — Пирот — Продавница во 
Кавадарци, ул. „Гуро Ѓаковиќ" бр. 30- Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на произ-
водите на претпријатието основач (конфекција, три-
котажа, постелнина) и дополнителен асортиман 
(кожна галантерија, горца и долна облека). 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Први мај" претпријатие за современа кон-
фекција и трикотажа — Пирот, со одлуката од 
одржаната седница на 8. XII. 1967 година. 

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

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

бр. 1/68 од 29. V. 1969 година. (959) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 41, книга III е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Вардар" — Неготино — Самопослуга во Неготино, 
ул- „Маршал Тито" бб. Предмет на работењето на 
самопсслугата е промет на мало со разна оптока од 
широка потрошувачка, колонијални и прехранбени 
артикли, месни и сувомесни производи, алкохолни 
и безалкохолни пијалоци, пакувано брашно, цигари, 
козметички препарати, кибрит, детски играчки, 
школски и канцелариски материјали и прибор, 
емајлирани садови, стакларија и др. 

Самопослугата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Вардар" - Него-
тино, со одлуката од одржаната седница на 30. V. 
1969 година. 

Раководител на самопослугата е Димов Никола 
Тодор. 

Самопос!лугата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 754 од 29. VIII. 1969 година. (960) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1303, страна 122, книга III е запишана под 
фирма: „Герас Цунев" - модна конфекција -
Струмица — Продавница број 12 во Скопје, ул. 
„Маршал Тито" бр. 45- Предм,ет на работењето на 
продавницата е продажба на мало на конфекциски 
стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Герас Цунев" — модна конфекција — Струми-
ца, со одлуката бр. 3 од одржаната седница на 23. 
IX. 1968 година, 
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Раководител на продавницата е Кочо Јорданов 
Талески, од Скопје. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1237/68 од 20. V. 1969 година. (962) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1304, страна 124, книга VI е запишана под 
фирма: Општа земјоделска задруга — Прешево — 
Продавница број 5 во населбата „Синѓелиќ"- Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
месо и сувомесни производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделската задруга Прешево, со одлуката 
бр. 221-1 од 10. VIII. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Величков А. 
Петар. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува PI 
раздолжува, во границите на овластувањето, Ве-
личков А. Петар. Истиот може да ја задолжува во 
висина од 50.000 нови динари. 

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

бр. 53 од 19. V- 1969 година. (963) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1252, страна 1483,,, книга V е запишана под 
фирма: Претпријатие за промет на големо и мало 
со земјоделско-сточарски производи и индустри-
ски стоки „Кожар" — Скопје — Откупна станица 
во Скопје, ул. „Битпазар" бр. 50. Предмет на рабо-
тењето на Откупната станица е откуп на волна и 
сурова и сува кожа. 

Откупната станица е основана од советот на ра-
ботната за.едница, со одлуката од одржаната сед-
ница на 16. V. 1969 година. 

Раководител на откупната станица е Тодоров-
ски Борислав. 

Откупната станица во Скопје ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува матичното претпријатие, 
во' границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр- 749 од 4. IX. 1969 година. (964) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на прегори!ј атиј ата и дуќаните, 
рег. бр. 1306, страна 128, книга VI е запишано под 
фирма: „Кварнер експорт" — претпријатие за соо-
браќај со патници и туристи — Опатија — Прет-
ставништво во Скопје, ул. „150" бб. Предмет на ра-
ботењето на претставништвото е организација и 
спроведување на патувања во земјата и странство; 
организација и спроведување на излети и разгле-
дување знам,енитости; организација и спроведување 
на дочеци, прифаќање, сместување, испраќање и 
трансвера на патници и багаж во нашата земја и 
во странство; вршење водичка служба; вршење ра-
боти околу организирање на конгреси, конферен-
ции!, турнири и слично; продажба на сите видови 
возила, исправи, како и продажба на карти за ко-
ла за спиење, вршење превоз на патници и туристи; 
вршење мењачка служба; застапување на турис-
тички претпријатија од земјата и странство во ра-
ботите кои се предмет на работа на туристичките 
претпријатија; работи околу прибавување на ис-
прави за патување во странство; посредување око-
лу осигурување па патници и туристи, патничкиот 
багаж и моторни возила, прибавување на царински 
документи за моторни возила; организација на лов 
и риболов и прибавување на возила за лов и рибо-
лов; туристичка информативна служба; продажба 
на предмети за спомен, разгледници и туристичка 
пропаганда, литература како и издавање турис-
тичко-пропаѓа иден материјал; пресметка за извр-
шена работи со странство, односно директно пре-
сметување со странски комитенти во земјата, врз 

основа на директно склучени договори или аран-
жмани за престој и сместување на странски турис-
ти во нашата земја како и домашни туристи во 
странство. 

Фотографска занаетчиска дејност со право на 
работа и со трети лица, снимање и изработка на 
туристички фотографии, продажба на разгледници, 
фоторепортажа и примање за изработка на готови 
филмови т. ,е. продажба на истите; посредување 
при продажбата на влезни билети за спортски при-
редби и културни приредби како и за галерии и 
музеи; вршење услуги со чување и отпрема на пат-
нички багаж и други патнички предмети (гарде-
роба); вршење на сервисна служба за моторни во-
зила; услуги за хотелски сместувања на патници и 
туристи во сопствени објекти; укажување на сите 
видови угостителски, ресторански и гостилничарски 
услуги. 

Надворешно-трговско работење: туристички ра-
боти со странство. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на „Кварнер-експрес" — Опатија, со одлу-
ката од одржаната седница на 13. IX. 1968 година. 

Претставништвото во Скопје ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува Крстев Глигор, в. д- шеф 
на претставништвото, во границите на овластува-
њето. 

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

бр. 1169/68 од 23. VI. 1969 година. (965) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 18, книга VI е запишана под фир-
ма: Трговско угостителско претпријатие на големо 
и мало „Снежана" — Горче Петров — Продавница 
во Скопје, ул. „Водњанска" бр. 246. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на кафе ме-
лено, пржено, и продажба на сите видови трговски 
стоки, имено разновидни чоколади, наполитанки, 
бонбони, бисквити и друго. 

Продавницата ,е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Снежана" - Горче Петров, 
со одлуката од одржаната седница на 29. Х- 1968 
година. 

Раководител на продавницата е Рајчевска Ана-
стасија. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 70 од 14. III. 1969 година. (966) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 405, книга V е запишана под 
фирма: Трговска работна организација на мало и 
големо „Овче Поле" — Скопје — Продавница број 
54 во Скопје, ул. „464" бр. 76. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на колонијална 
стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговската работна организација на мало и 
големо „Овче Поле" — Скопје, со одлуката од одр-
жаната седница на 15- V. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Јовановски Јо-
ван. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 65 од 16. XII. 1968 година. (967) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 405, книга V е запишана под 
фирма: Трговска работна организација на мало и 
гол,емо „Овче Поле" — Скопје — Продавница број 
50 во Скопје, ул. „Маршал Тито" бб. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на овошје 
и зеленчук. 
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Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Овче Пол^" — трговска работна органи-
зација на 'мало и големо — Скопје, со одлуката од 
одржаната седница на 15. V. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Душко Гуцев-
ски-

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 264 од 19. XII. 1968 година. (968) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205 страна 405, книга V е запишана под 
фирма: Трговска работна организација на мало и 
големо „Овче Поле" — Скопје — Продавница за 
кафе, ул. „11 октомври" бб. (карши Општината „Ки-
села Вода"). Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на кафе. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговската работна организација на мало и 
големо „Овче Поле" — Скопје, do одлуката број 
'02/2-8074 од 27. XII. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Камчева Тра-
јанка. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1206 од 16. XII. 1968 година. (969) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 405, книга V е запишана под 
фирма: „Онче Поле" — трговска работна органи-
зација на мало и големо — Скопје — Продавница 
(оамопослужна) во Скопје, населба „Жданец". Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
мало на прехранбени и колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговската работна организација на мало и 
големо „Овче Поле" — Скопје, со одлуката број 

Раководител на продавницата е Јовановски 
Јован. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1207 од 13. XII. 1968 година. (970) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 405, книга Y е запишана под 
фирма: Трговска работна организација на мало и 
големо „Овче Поле" — Скопје — Продавница за 
овошје и зеленчук во Скопје, ул. „Маршал Тито" 
бб. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на овошје и зеленчук. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговската работна организација, на мало и 
големо „Овче Поле" — Скопје, со одлуката број 
03/2-873 од 27- XI. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Горшева Васка. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1208 од 13. XII. 1968 година. (971) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 787, страна 777, книга V е запишана под 
фирма: Угостителско претпријатие „Метропол" — 
Скопје — Продавница во Скопје, ул. „Маршал Ти-
то" бб. Предмет на работењето на продавницата е 
производство и продажба на сладол,ед со автомат. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Угостителското претпријатие „Метропол" — 
Скопје, со одлуката бр. 1704 од 17. XI- 1967 година. 

Раководител на продавницата е Куновски Ни-
кола. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1155/67 од 14. V. 1969 година. (972) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 436, страна 96, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со огревни 
и градежни материјали на големо и мало „Сеча" — 
Скопје — Бензинска помпа број 15, ул. „468" бб. 
Предмет на работењето на бензинската помпа е 
продажба на нафта и нафтени деривати. 

Бензинската помпа е основана од работничкиот 
Совет на „Сеча" — Скопје, со реш,ението бр- 3426/2 
од 8. VII. 1969 година. 

Раководител на бензинската помпа е Јован Де-
брлиев. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 627 од' 29. VII. 1969 година. (973) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 145, страна 20, книга III е запишана под 
фирма: „Култура" — издавачко претпријатие — 
Скопје — Книжарница „Култура" број 34 во Скопје, 
населба „Бутел И". Предмет на работењето на кни-
жарницата е продажба на мало на сите видови сто-
ки одобрени во регистрацијата од матичното прет-
пријатие. 

Книжарницата е основана од работничкиот со-
вет на „Култура" — издавачко претпријатие — 
Скопје, со одлуката бр. 479 од 23. VI. 1969 год. 

Раководител на книжарницата е Киро Кантар-
џиски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 664 од 30. VII. 1969 година. (974) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1300, страна 94, книга VI е запишана под 
фирма: Модна конфекција „Астибо — Македонка" 
— Штип — Претставништво во Скопје, ул. „Бел-
градска" бр. 39. Предмет на работењето на прет-
ставништвото е продажба на големо и мало на тек-
стилни производи, произведени од основачот. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Модната конфекција „Астибо — Македон-
ка" — Штип, со одлуката бр. 45 од 13. II. 1969 год. 

Раководител на претставништвото е Милорад 
Кукиќ. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 288 од 22. V. 1969 година. (975) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1296, страна 84, книга VI е запишана под 
фирма: Молеро-фарбарска задруга „Црвен тренда-
фил" — Скопје, ул. „275" бб. Предмет на работе-
њето на задругата е молеро-фарбарски работи. 

Задругата е основана од основачите-група гра-
ѓани, на основачкото собрание, одржано на 26. VI. 
1969 година и тоа: Андоновски Јован, Ѓурчиновски 
Борис, Андреевски Димо, Андреевски Андре, Пет-
ровски Илија, Андоновски Ѓорѓија, Николовски Јо-
ван, Андоновски Александар, Трајковски Иван, Ан-
дреевски Јован, Ристевски Темелко, Петровски Ра-
дослав и Андоновски Димо-
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Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува А Н Д О Н О В С К И Јован, в. д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

Трајковски! Иван, Андоновски Александар, Андре-
евски Димо, Ристовски Темелко и Андоновски Димо. 

За претседател на привремениот задружен со-
вет е избран Андоновски Ѓорѓија. ^ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 585 од 11. VII. 1969 година. (976) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
пег. бр. 1297, страна 86, книга VI е запишана под 
фирма: Монтажно-инсталатерска задруга „Топло-
монт" —' Скопје, ул. „Цветан Димов" бб- Предмет 
на работењето на задругата е монтажа на сите ви-
дови инсталации за централно греење и на уреди за 
аклиматизација. 

Задругата е основана од основачите-група гра-
ѓани, на основачкото собрание, одржано на 27. VI. 
1969 година и тоа: Јанковиќ Богдан, Поповски Сто-
1ан, Албанов Никола, Младен Дрндаров, Штакиќ 
Илија, Јуруков Михајло, Русев Васил, Русева Леф-
терија, Тапарчевски Трајче, Китановска' Праксија, 
Николовски Владимир и Ангов Благоја. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Јанковиќ Богдан, в. д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

, Илија Штакиќ, Ангов Благоја, Николов Владо, По-
1 овски Стојан. Претседател на советот на работ-
ната заедница е Русев Васил. 

. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 647 од 16. VII. 1969 година. (977) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 340, страна 105, книга III е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие за снабдување и 
продажба на земјоделско-прехранбени и делика-
тесни производи на големо и мало „Малина" — Ти-
тов Велес — Продавница во Титов Велес, ул. „Вла-
димир Назор" бб. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на мало на де лика тесни про-
изводи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Малина" — Титов 
Велес!, со одлуката бр. 02-3283/1 од 27. V. 1968 год. 

Раководител на продавницата е Панов Томе. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето, 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1015/68 од 22. VII. 1969 година. (978) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 537, страна 87, книга III е запишано под 
фирма: „Металец" — претпријатие за водовод, ка-
нализација и браварски работи — Титов Велес, ул. 
„Димитар Влахов" бр. 133. Предмет на работењето 
на претпријатието е браварски водоводни и кана-
лизациони услуги. 

Претпријати,ето е основано од работничкиот со-
вет на „Хидромонтажа" — претпријатие за водовод 
и канализација — Скопје, со одлуката од одржа-
ната седница на 30. VII. 1969 година, а со издвоју-
вање на Погонот во Титов Велес, на ул. „Димитар 
Влахов" бр. 133. 

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

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Претпријатието е конституирано на 31. VII. 1969 

година. За претседател на советот на работната за-
едница е избрана Богатинова Вера. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје' Фи. 
бр. 715 од 12. VIII. 1969 година. (979) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регис,тарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 285, книга II е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за колонијално-
прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес" 
— Тетово — Продавница број 46 во село Боговина. 
Предмет на работењето на продавницата е продажба 
на колоиијално-трговски стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" — Те-
тово, со одлуката бр. 02-5847/1 од 17. XII- 1968 год. 

Раководител на продавницата е Сали Исен. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1258/68 од 5. VIII. 1969 година. (980) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр, 612, страна 509, книга II е запишана под 
фирма: Претпријатие за производство на детска 
конфекција „Наше дете" — Скопје — Продавница 
број 13 во Тетово, ул. „Илинденска" 6. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на детска 
конфекција и крзнени производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Наше дете" — Скопје, со 
одлуката бр. 818 од 14- V. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Милошевски 
Живко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 586/68 од 12. VIII. 1969 година. (981) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 343, страна 257, книга И е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат — Те-
тово — Продавница во село Брвеница. Тетовско. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделско-индустрискиот комбинат — Те-
тово, со одлуката од одржаната седмица на 15. XI. 
1968 година. 

Раководители на продавницата се Богдановски 
Богдан и Трпевски Јованче. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 696 од 13. VIII. 1969 година. (982) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 343. страна 255, книга II е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат — Тето-
во — Продавница во село Гајре, Тетовско. Предмет 
на работењето на продавницата е: промет со пре-
хранбено-колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделско-индустрискиот комбинат — Те-
тово, со одлуката бр. 02-3946 од 15. XI. 1968 година 
од одржаната седница на 15 XI. 1968 година. 

Раководител нд продавницата е Беадини Риза. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 698 од 13. VIII. 1969 година. (983) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 343, страна 271, книга И е запишана под 
фирма: Земјоделоко-индустриски комбинат — Те-
тово — Продавница во село Долна Лешница, Те-
товско. Предмет на работењето на продавницата е 
промет со колонијално-прехранбени стоки. 
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Продавницата ,е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделско-индустрискиот комбинат — Те-
тово, со одлуката бр. 02-3946 од 15. XI. 1968 година 
од одржаната седница на 15. XI. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Ајрули Зил-
беар. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 699 од 14. VIII. 1969 година. (984) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 343, страна 269, книга II е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат — Тето-
во — Продавница во село Долно Седларце, Тетов-
ско' Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на колонијални и индустриски сјтоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделско-индустрискиот комбинат — Те-
тово, со одлуката бр. 02-3946 од 15. XI. 1969 година 
од одржаната седница на 15. XI. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Михајловски 
Павле. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 700 од 13. VIII. 1969 година. (985) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр- 343, страна 269, книга II е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат — Тето-
во — Продавница во Тетово, ул. „Браќа Милади-
нови" бр. 71. Предмет на работењето на продавни-
цата е промет со прехранбено-колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Зем јод ел ско-инду серискиот комбинат — Те-
тово, со одлуката од одржаната седница на 15. XI. 
1968 година. 

Раководител на продавницата е Алија Мазлам. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на оштетувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 701 од 15. VIII. 1969 година. (986) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег- бр. 343, страна 269, книга И е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат — Тето-
во — Продавница во село Радиовце, Тетовско. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделско-индустрискиот комбинат — Те-
тово, со одлуката од одржаната седница на 15. Хт, 
1968 година. 

Раководител на продавницата е Ристовски Јан-
ко. 

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

07т OKPV:?KHHJOT стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 702 од 15. VIII. 1969 година. (987) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 343, страна 257, книга II е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат — Те-
тово — Продавница во Тетово, ул. „Кавкаска" бр-
5. Предмет на работењето на продавничката е про-
мет со колонијално-прехранбени стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделско"индустрискиот комбинат — Те-
тово, со одлуката бр. 02-3945 од 15. XI. 1968 година 
од одржаната седница на 15. XI. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Стојковски 
Илија. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 707 од 13. VIII. 1969 година' (988) 

Окружниот, стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 343, страна 257, книга II е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат — Те-
тово — Продав,ница во село Стримница, Тетовско. 
Предмет на работењето на продавница,та е промет 
со прехранбено-колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделско"индустрискиот комбинат — Те-
тово, со одлуката бр. 02-3946 од 15. XI. 1968 год. од 
одржаната седница на 15. XI. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Алили Садик-
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 708 од 13. VIII. 1969 година. (989) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 343, страна 267, книга II е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат — Те-
тово — Продавница во село Порој. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на колони-
јални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот се-
вет на Земјоделско-индустрискиот комбинат — Те-
тово, со одлуката, бр. 680 од 28. XII. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Алити Бекир' 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 864/68 од 9. V. 1969 година. (990) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 343, страна 267, книга II е запишана под 
филма: Земјоделско-индустриски комбинат — Те-
тово — Продавница во Тетово, ул. „Тодор Ципов-
ски — Мерџан" бр. 57. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделско-индустрискиот комбинат — Те-
тово, со одлуката бр. 680 од 28. XII. 1967 год-

Раководител на продавницата е Манојловски 
Васил. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
ра?лолжува комбинатот, во границите на овласту-
в а т е е г о . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 865 од 9. V. 1969 год. (991) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 343, страна 255, книга II е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат — Тето-
во — Продавница во село Боговиње. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на меша-
ни колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделско-индустрискиот комбинат — Те-
тово, со одлуката бр. 680 од 28- XII. 1967 год,ина. 

Раководител на продавницата е Адеми Изаир. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 866/68 од 13. VIII. 1969 година. (992) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 343, страна 267, книга II е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат — Те-
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тово — Продавница во село Џепчиште, Тетовско. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделско-индустрискиот комбинат — Те-
тово, со одлуката бр. 680 од 28. XII. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Садули Феми. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 867/68 од 9. V. 1969 год. (993) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 39, страна 291, книга I е запишано под фир-
ма: Шумско-индустриски комбинат „Црвена заста-
ва" — Крушевац — Стовариште со продавница во 
Дебар, ул. „Братство единство". Предмет на рабо-
тењето на стовариштето е продажба на големо и 
мало на сите производи од ШИК „Црвена застава" 
— Крушевац и тоа: режена граѓа од лисја и чети-
нари, шпер плочи, плочи иверици, оплеменети пло-
чи, паркет, фурнир, намештај, импрегнирано дрво, 
обла граѓа и други производи. Продажба на големо 
и мало на производи од други производители спо-
ред планот на матичното претпријатие. 

Стовариштето е основано од работничкиот со-
вет на Шумако-индустрискиот комбинат „Црвена 
застава" — Крушевац, со одлуката број 183 од 14. 
VIII. 1968 година. 

Раководител на стовариштето е Ивановски Јо-
ван. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1181/68 од 5. VIII. 1969 година. (994) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. III. 1969 година, страна 179, реден број 1 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Берово, ул. „Маршал Тито" бр. 96. 

Продавницата ќе ги врши следните дејности: 
продажба на мало на текстилна и конфекциска 
стока, фелерична, текстилни реслови, разна инду-
стриска стока и др. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало за купопродажба и по-
средување „Дунав" од Скопје. 

Раководител на продавницата е Јордана Мила-
на Никовска, која не е овластена да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 619 од 27. 
VIII. 1968 година на советот на работната заедница 
на претпријатието и уверението бр. 08-2465/1 од 19. 
II. 1969 година на Санитарната инспекција на Со-
бранието на општината Берово. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 105/69. (1017) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. II. 1969 година, страна 327, реден број 1. е запи-
шало основањето на Продавницата број 4, со средиште 
во Кочани, ул. „Димитар Влахов" бр. 4. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
парфимериско-козметички стоки, кожна галантери-
ia, бижутерија од сите водови накит и украсни 
примети, металска, гумена и пластична галанте-
рија, детски играчки, часовници и др. индустриска 
стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие за индустриски стоки на мало „Кармин" 
од Скопје. 

Раководител на продавницата е Ленка Ефре-
мова, која не е овластена да ја потпишува. Потпи-

шувањето ќе го обавуваат овластените лица на ма-
тичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 197 од 28. 
XII. 1968 година на работничкиот совет на претпри-
јатието и записникот бр. 03-1143/1 од 5. II- 1968 го-
дина на Санитарната инспекција на Собранието на 
општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 57/69. (1018) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. И. 1969 година, страна 326, реден број 1 е запи-
шано основањето на Продавницата, со седиште во 
Виница, Кочанско. 

Продавницата ќе врши продажба на намештај 
и елеткрични уреди, на мало. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало за купопродажба и по-
средување „Дунав" од Скопје. 

Раководител на продавницата е Димитар Пет-
рушев Иванов, кој не е овластен да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на претпријатието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 81 од 21 - XII. 
1968 година на советот на работната заедница на 
претпријатието и решението бр. 08-293 од 29. I. 1969 
година на општинскиот пазарен инспектор на Со-
бранието на општината Виница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 65/69. (1019) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. II. 1969 година, страна 156, реден број 4 е запи-
шано основањето на Продавница, со седиште во 
Кочани, ул. „Гоце Делчев" бр. 4. 

Продавницата ќе врши продажба на текстилни, 
конфекциски производи, памучна волнена трико-
тажа, текстил, куса и плетена стока, спортски при-
бор, крзнени стоки, како и текстилни производи. 

Продавницата е основана од Производната за-
наетчиска шивачка задруга „Пролетер" од Кочани. 

Раководител на продавницата е Бранка Нико-
лова Митева, која не е овластена да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 488 од 15. XI. 
1968 година на работничкиот совет на претприја-
тието и записникот бр. 07-1431/1 од 21. I. 1969 година 
на Санитарната инспекција на Собранието на оп-
штината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 47/69. (1020) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. III. 1969 година, страна 330, реден број 62 е за-
пишано основањето на Продавница број 57, со се-
диште во Кочани, ул. „Маршал Тито" бр. 1- Пред-
мет на работењето на продавницата е промет на 
мало со сите видови текстилни и трикотажна сто-
ки, како и лес(на конфекција. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Стојан Јова-
нов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на ма-
тичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 841 од 5. III. 
1969 година на работничкиот совет на работната 
организација и записникот бр. 03-4608 од 17, VII, 
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1969 годиш на Санитарната инспекција на Собра-
нието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 95/69. (1025) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во региста,рот на стопанските организации, на 
25. III. 1969 година, страна 301, реден број 61 е за-
пишано основањето на Продавница бр. 58, со се-
диште во Кочани. 

Продавницата ќе врши промет на мало (само-
послуга) со сите прехранбени стоки. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
— Кочани. 

Раководител на продавницата е Љупчо Андо-
нов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на ма-
тичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 841 од 5. Ш. 1969 година на 
работничкиот совет на работната организација и за-
писникот бр. 03-6672/1 од 25. Х- 1968 година на Са-
нитарната инспекција на Собранието на општината 
Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 96/69. (1026) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. III. 1969 година, на страна 301, реден број 60 е 
запишано основањето на Продавница број 51, со се-
диште во Кочани, ул. „Гоце Делчев" бр. 3. 

Продавницата ќе врши промет на мало на сите 
видови електро-уреди, Стакло-порцелан и емајли-
рани садови. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
од Кочани. 

Раководител на продавницата е Владо Божи-
нов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 841 од 5. III. 1969 година на 
работничкиот совет на работната организација и 
записникот бр. 03-5960/1 од 8. X. 1968 година на Са-
нитарната инспекција на Собранието на општината 
Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 97/69. (1027) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. III. 1969 година, страна 301, реден број 59 е за-
пишано основањето на Продавницата број 59, со се-
диште во Кочани, ул. „Булевар на револуцијата". 

Продавницата ќе врши промет на мало со сите 
видови ливенарија за водоинсталатерСка дејност. 

Продавницата е основана од Трговската работна 
организација на големо и мало „Нова трговија" од 
Кочани. 

Раководител на продавницата е Јован Ди(МОв, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го вршат овластените лица на матичното прет-
пријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 841 од 5. III. 
1969 година на работничкиот совет на работната ор-
ганизација и записникот бр. 03-7058/1 од 5. XII. 1968 
година на Санитарната инспекција на Собранието 
на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 98/69. (1028) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. III. 1969 година, страна 330, реден број 63 е за-
пишано основањето на Продавницата број 24, со 
седиште во Кочани. 

Продавницата ќе врши промет на мало сјо сигге 
видови електро-уреди, стакларија, порцелан, чинго 
и гумени производи. 

Продавницата е основана од Трговската работна 
организација, на големо и мало „Нова трговија" од 
Кочани. 

Раководител на продавницата е Драги Тодоров, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на матичното 
претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 841 од 5- III. 1969 година на 
работничкиот совет на работната организација и 
записникот бр. 03-5960/1 од 8. X. 1968 година на Са-
нитарната инспекција на Собранието на општината 
Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип Фи. 
бр. 126/69. (1029) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. III. 1969 година, страна 329, реден број 1 е запи-
шано основањето на Продавница, со седиште во 
Виница, ул. „Маршал Тито" бр. 43. 

Продавницата ќе врши промет на мало с(о сите 
колонијални стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Дунав" од Скопје. 

Раководител на продавницата е Магда Стојмир 
Атанасова, која не е овластена да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 210 од 17. 
XII. 1968 година на советот на работната заедница 
па претпријатието и записникот бр. 08-4136 од 28.1. 
1969 година на Санитарната инспекција на Собра-
нието на општината Виница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 94/69. (1030) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. III. 1969 година, страна 332, реден број 1 е за-
пишано основањето на ЗИК „Брегалница" — Вини-
ца, Самостоен погон за водостопанство „Осојнички 
слив" - Виница. Погонот е формиран по пат на 
интеграција од Здруженото водостопанско претпри-
јатие „Брегалница" — Кочани — Погон — Виница, 
кон Земјоделскиот индустриски комбинат „Брегал-
ница" — Виница. 

Погонот ќе врши: снабдување со вода, одржу-
вање и прочистување на загадени води и др.; одр-
жување и реконструкција на водостопански објекти 
и постројки; изградба на детална каналска мрежа и 
придружни објекти и постројки; изработка на ин-
вестиционо-техничка документација за водостопан-
ски објекти и постројки чија изградба ќе ја врши 
погонот; изградба и одржување на комунални об-
јекти и постројки за водоснабдување и прочисту-
вање на загадени води; врши услуги и на трети ли-
ца со своите транспортни средства и механшација 
врши одгој и тов на риба во вештачките акумула-
ции и протечните води и стопанисување со рибите; 
врши и други работи од надлежноста на водосто-
панството на подрачјето на општината Виница. 

Директор на самостојниот погон е Димитар Спи-
ров Бојаџиски, кој е овластен да го претставува и 
потпишува. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 512 од 27. XII. 1968 година на 
работната заедница на претпријатието и одлуката 
бр. 406 од 24. XII. 1968 година на работничкиот совет 
на ЗИК „Брегалница" — Виница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 76/69. (1031) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации, на 
18. III. 1969 година, страна 328, реден број 1 е запи-
шано основањето на Претставништво-продавница, 
со седиште во Кочани. 

Претставништвото-продавницата ќе врши купо-
продажба и посредување при вршењето на купо-
продажбата на големо и мало на сите видови стока 
и тоа: нова и половна опрема-механизација, при-
клучни машини, репро и други материјали, опрема 
наменета за земјоделството, сточарството, шумар-
ството, водостопанството и електростопанството, 
овошје и зеленчук, земјоделски и индустриски про-
изводи, сточна храна, преработки од житарици, ка-
ко и брашно, трици и др., сточни производи, жива 
стока, живина и живини производи, градежен ма-
теријал, индустриски алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, моторни возила со резервни делови и гуми, 
разна механизација за моторни возила, опрема и 
инструменти, репроматеријали, лекови наменети за 
медицината и ветеринарството, хемиски производи, 
бои и лакови, семенски материјал, садници и цве-
ќиња. 

Претставништето е основано од Специјализира-
н о ^ семенско претпријатие „Семе-Вардар" увоз-
извоз — Скопје. 

Раководител на претставништвото е Благоја 
Иванов, кој е овластен да го потпишува. 

Впишувањето на претставништвото е извршено 
во регистарот, врз основа на одлуката бр. 01-5025 
од 22. X. 1968 година на работничкиот совет на прет-
пријатието и записникот бр. 03-7426/1 од 20. XII. 
1968 година на Санитарната инспекција на Собра-
нието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 48/69. (1032) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации, на 
21. II. 1969 година, страна 520, реден број 1 е запи-
шано основањето на Продавницата, со седиште во 
Радовиш, ул. „22 Октомври" бр. 6. 

Продавницата ќе врши продажба на сите ви-
дови индустриски стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие за промет со мешана стока на големо и 
мало „Клепа" — Градско — Деловна единица од 
Скопје. 

Раководител на продавницата е Костадинка 
Благоева Манева, која не е овластена да ја пот-
пишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овласте-
ните лица на матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 26/68 од 20. 
1.1969 година на советот на работната заедница и 
уверението бр. 08-272 од 11. И. 1969 година на Сани-
тарната инспекција на Собранието на општината 
Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 60/69. (1033) 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 47 од 21.1. 
1969 година на управниот одбор на претпријатието 
и уверението бр. 08-270 од 11.11.1969 година на Са-
нитарниот инспектор на Собранието на општината 
Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 64/69. (1034) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека регистарот на стопанските организации, на 
26. III. 1969 година, страна 531, реден број 1 е запи-
шано основањето на Продавница, со седиште во 
Радовиш. 

Продавницата ќе врши продажба на техничка 
стока и резервни делови (разни електроуреди за 
домаќинството, резервни авто-делови и други ви-
дови на техничка стока). 

Продавницата е основана од Земјоделското про-
изводно трговско претпријатие на големо и мало 
„Македонија Прогрес" од Скопје. 

Раководител на продавницата е Зорица Лука-
рова, која не е овластена да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 351/1 од 
22. X. 1968 година на работничкиот совет на прет-
пријатието и решението бр. 05-2568 од 24. X. 1968 
година на Санитарната инспекција на Собранието 
на општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр 109/69. (1036) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. II. 1969 година, страна 237, реден број 5 е запи-
шано основањето на Продавница, со седиште во с. 
Ново Село, Струмичко. 

Продавницата ќе врши промет со текстилна ме-
тражна стока, разна куса и плетена стока и сите 
видови конфекциска стока. 

Продавниацта е основана од Трговското прет-
пријатие на мало „Иднина" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Божин Бучев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на прет-
пријатие . 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. Р. С—604 од 
4. X. 1968 година на работничкиот совет на претпри-
јатието и решението бр. 12—22/303 од 18. X. 1968 
година на Санитарната инспекција на Собранието 
на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 34/69. (1037) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации, на 
18. II. 1969 година, страна 251, реден број 1 е запи-
шано основањето на Продавницата број 37, со се-
диште во Радовиш. 

Продавницата ќе врши продажба на намештај 
на мало. 

Продавницата е основана од Пословно удруже-
ње дрвне индустрии е и шумарства „Космет" (Пудиш) 
од Приштина. 

Раководител на продавницата е Боривое Геор-
гиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на ма-
тичното претпријатие. 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. II. 1969 година, страна 518, реден број 7 е зади-
шано основањето на Продавницата, со седиште во 
село Костурино, Струмичко. 

Продавницата ќе врши промет со колонијални 
производи и со мешани стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Иднина" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Трајко Ѓорѓиев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обвуваат овластените лица на матичното прет-
пријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на одлуката бр. Р. С. — 604 од 4. X. 1968 го-
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дина на работничкиот совет на претпријатието и 
решението bp. 12-23/316 од 14. XI. 1968 година на 
санитарниот инспектор на Собранието на општина-
та Струмица. 

Од окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 35/69. (1038) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
јУ. ц . 1969 година, страна 518, реден opoj 8 е запи-
шано основањето на Продавница, со седиште во 
село Турново, Струмичко. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Иднина" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Горѓи Илиев, 
КОЈ не е овластен да ЈА потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лицџ на матичното 
претпријатие. 

впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-77 од 
28.1.19b9 година на работничкиот совет на прет-
пријатието и решението бр. 12-5459/1 од 19. XI. 1968 
година на санитарниот инспектор на Собранието на 
општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 37/69. (1039) 

Продавницата е основана од Производно-ус-
лужната задруга „Голаш" од село Костурино — 
Струмичко. 

Раководител на продавницата е Ристо Бач,ев, 
кој не е овластен да ја потпишува' Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на задру-
гата. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 5 од 3. И. 1969 годи,на на 
советот на работната заедница и решението бр. 
12-6672 од 6. I. 1969 година на санитарниот инспек-
тор на Собранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 56/69. (1042) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. Ц. 1969 година, страна 518, реден број 9 е запи-
шано основањето на Продавницата, со седиште во 
село Иловица, Струмичко. 

Продавницата ќе врши промет со колонијални 
производи и со мешани стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Иднина" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Илија Делев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на матичното 
претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 02-77 од 28. 
1.1969 година на работничкиот совет на претприја-
тието и решението бр. 12-64/13 од 5. ХЦ. 1968 година 
на санитарниот инспектор на Собранието на општи-
ната Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 38/69. (1040) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
страна 519, реден број 1 е запишано основањето 
на Продавница, со седиште во Струмица. 

Продавницата ќе врши промет на мало со ча-
совници, златна и обична бижутерија, па,рфиме-
риска, пластична, кожна и метална галантерија и 
друга индустриска стока за лична употреба. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Хронометар" — Скопје. 

Раководител на продавницата е Александар 
Мркал, кој не е овластен да ја потпишува' Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на ма-
тичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 44 од 28. 
VIII. 1968 година на работничкиот совет на прет-
пријатието и решението бр. 12-22/557 од 14. XI. 1968 
година на санитарниот инспектор на Собранието на 
општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 2/69. (1045) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. Ц. 1969 година, страна 518, реден број 10 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
село Дабиље, Струмичко. 

Продавницата ќе врши промет со колонијални 
производи и со мешани стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Иднина" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Чедо Витанов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на матичното 
претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа одлуката бр. 02-77 од 28. I. 
1969 година на работничкиот совет на претприја-
тието и решението бр. 12-62/1 од 19. XI. 1968 година 
на санитарната инспекција на Собранието на оп-
штината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 39/69. (1041) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во региста,рот на стопанските организации, 
на 19. И. 1969 година, страна 493, реден број 3 е 
запишано основањето на Продавница, со седиште 
во село Костурино, Струмичко. 

Продавницата ќе врши продажба на сите ви-
дови земјоделско-прехранбени производи, земјо-
делско-индустриски растенија, сточарски произво-
ди и колонијални стоки. 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 5. II. 1969 година, страна 237, реден број 6 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
село Костурино, Струмичко. 

Продавницата ќе врши промет со колонијални 
производи и мешани стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на мало „Иднина" од Струмица' 

Раководител на продавницата е Трајко Д. Ѓор-
ѓиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на прет-
пријатието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. Р. С. — 604 
од 4. X. 1968 година на работничкиот совет на прет-
пријатието и решението бр. 12-23/316 од 14. XI. 1968 
година на Санитарната инспекција на Собранието 
на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 35/69. (1046) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24. III. 1969 година, страна 525, реден број 8 е 
запишано основањето на Крчма, со седиште во село 
Дабиље, Струмичко. 

Крчмата ќе врши угостителска дејност. 
Крчмата е основана од Земјоделскиот комбинат 

„Плодно Поле" — Струмица. 
Раководител на крчмата е Илија Солев, кој не 

е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го 
обавуваат овластените лица на комбинатот. 

Впишувањето на крчмата е извршено во реги-
старот, врз основа на одлуката на работничкиот со-
вет на комбинатот од 5. III. 1969 година и увере-
нието бр. 12-18/16 од 5. II. 1969 година на Санитар-
ната инспекција на Собранието на општината Стру-
мица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 112/69- (1051) 
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КОНКУРСИ 
РУДАРСКИОТ ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ 

ЗАВОД ПРИ РУДАРСКИОТ ИНСТИТУТ БЕЛГРАД 
- ЗЕМУН 
распишува 

К О Н К У Р С 

за работното место — СЕКРЕТАР на Институтот 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 
услови: 

— да имаат средна стручна - подготовка 
— да имаат 10 (десет) години работно искуство 

во струката 
— да познаваат добро дактилографка, да имаат 

отслужен воен рок. 
Стан не е обезбеден. 
Молбите се предаваат во рок од 15 дена од де-

нот на објавувањето на конкурсот, на адреса: Ру-
дарски институт — Скопје, ул. 468 Б Б Скопје. 

Сите кандидати ќе бидат писмено известени за 
извршениот избор во рок од 10 дена од денот на 
донесувањето на одлуката. 

Советот на факултетот на Природно-математич-
киот факултет — Скопј,е, врз основа на членот 138 
и 150 од Законот за високото школство на СРМ, 
распишува 

К О Н К У Р С 
I. За избор по 1 наставник во звањето редовен 

професор, вонреден професор, виши предавач, до-
цент или предавач за предметите: 

— математичко програмирање 
— општа физиологија , 
— физиолошка хемија 
— геологија 

II. За избор на соработници и тоа: 
— 1 асистент на Математичкиот институт 
— 4 асистенти на Физичкиот институт 
— 2 асистент или стручни соработници при 

Хемиски институт. 
— 1 Стручен соработник при Ботаничката гра-

дина. 
Пријавите с,е поднесуваат до Секретаријатот на 

факултетот. Кон пријавата се приложува дипломата 
за завршена високошколска настава (Природно-ма-
тематички факултет), кратка биографија и список 
на научни трудови, со по еден примерок од истите. 

За кандидатите под точка И кои ќе конкури-
раат за работно место асистент, посебен услов е 
познавање на еден странски јазик (англиски, фран-
цуски, германски или руски), што ќе го докажат 
со уверени,е од соодветните катедри при Филозоф-
скиот факултет — Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Конкурсната комисија при Земјоделската за-
друга „НАПРЕДОК" од село Самоков, врз основа 
на членот 103 од статутот на Задругата 

распишува 
К О Н К У Р С 

за работното место — директор на Задругата 

УСЛОВИ: Покрај општите услови да има за-
вршено: 

— високо образование односно земјоделски или 
економски факултет со над две години работно ис-
куство на раководни места, 

— в и т е образование односно завршена Виша 
земјоделска или економска школа со над три го-
дини работно искуство на раководни работни места, 

— средно образование односно завршено средно 
земјоделско или економско училиште со над четири 
години работно искуство на раководни работни 
места. 

Личниот доход според правилникот на задругата. 
Молбите со комплетирани документи се доста-

вуваат до конкурсната комисија. 
Некомплетираните документи нема да се земат 

во разгледување. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето во „Службен весник на СРМ". 
ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

Земјоделската задруга „Живко Брајковски" с. 
Трница — Гостиварско објавува, 

К О Н К У Р С 
за примање на работа приправници 

А. — Во дирекцијата: 
1. Со висока стручна подготовка (дипломиран 

правник) — еден. 
2. Со средна стручна подготовка (завршено сред-

но економско училиште) — еден. 
Б. — Во сточарството: 
1. Со висока стручна подготовка (ветеринарен 

лекар) — еден. 
2. Квалификувани работници — двајца. 
Ц. — Во прометот со стоки: 
1. Квалификувани трговски работници — двајца. 
Личниот доход е утврден според основите на 

Правилникот за примање на приправници. 
Молбите се доставуваат до постојаната комисија 

за засновување на работни односи при задругата. 
Конкурсот ќ,е биде отворен до пополнувањето 

на местата предвидени со Правилникот и со овој 
конкурс. 

Од 3 3 „Живко Брајковски" с. Трница 

СОДРЖИНА 

/332/ Одлука за разрешување и именување 
членови на Универзитетскиот совет на 
Универзитетот во Скопје — — — — 805 

333, Заклучок бр. 3108 од 28. XI. 1969 година 
на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија — — — — — — 805 

33^. Упатство за измени и дополнение на 
Упатството за содржината на одделни по-
зиции во билансот на положбата, билан-
сот на успехот, заклучниот лис^г и обра-
зецот за деловниот резултат во текот 
на годината — — — — — — — 806 

335. Упатство за дополнение на Упатството 
за содржината на Одделни конта во 
контниот план за работните организа-
ции од општествените дејности — — 806 

Одлука за поблиски услови под кои ќе 
се одобруваат кредити од средствата на 
Заемот за зголемување на запосленоста 
во СР Македонија — — - - — — 807 

Конкурс за поблиските услови за одо-
брување кредити од средствата на За-
емот за зголемување на запосленоста — 808 
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