
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 5 октомври 1973 
С к о п ј е 

Број 34 Год. XXIX 

Претплатата за 1973 година изне-
сува 150 динари. Овој број чини 
4 дин. Жиро сметка 40100-601-128 
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Врз основа на став 2 од завршниот дел на Оп-

штествениот план за развој на Социјалистичка Ре-
публика Македонија од 1971 до 1975 година 
(„Службен весник на СРМ", бр. 12/72), Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА БАНКА ЗА СКЛУЧУ-
ВАЊЕ НА СТРАНСКИ ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ 
И ЗА НАМЕНИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КРЕДИ-

ТИТЕ 

4. Поблиските услови за користење на сред-
ствата од кредитите по оваа одлука ќе ги утврди 
Стопанската банка, во зависност од условите под 
кои ќе се добијат странските кредити. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2260/1 
5 септември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

1. Се определува Стопанската банка — Скопје 
за склучување на странски финансиски кредити 
во износ од 106.032.000 динари што се распределени 
на Социјалистичка Република Македонија (точ. 2 
од Одлуката за изземање од полагање депозит но 
странските финансиски кредити што во странство 
ги користат организациите на здружениот труд и 
овластените банки („Службен лист на СФРЈ" бр. 
45/71). 

2. Средствата од кредитите од претходната 
точка ќе се користат за вложување во областите и 
гранките кои имаат приоритет според Општестве-
ниот план за развој на Социјалистичка Република 
Македонија од 1971 до 1975 година, и тоа: 

а) во областа на индустријата за производство 
на основни метали, хемиската индустрија, метало-
преработувачката и електроиндустријата и енер-
гетиката во износ од 81.032.000 динари; и 

б) во областа на земјоделството во износ од 
25.000.000 динари. 

3. Средствата од точката 2 на оваа одлука ќе 
се користат за основни и трајни обртни средства, 
за измена на структурата на производството пред-
видена во Општествениот план за развој на Соци-
јалистичка Република Македонија од 1971 до 1975 
година и за покривање на зголемените вредности 
кај објектите во изградба, а во областа на земјо-
делството и за набавка на земјоделска механиза-
ција и кредитирање на сточниот подмладок. 

363 
Врз основа на член 29 став 3 и член 43 став 4 

од Законот за републичката управа („Службен ве-
сник на СРМ4 бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШ-
НИК ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ШКОЛСТВОТО 

1. Се разрешува од должност помошник ди-
ректор на Републичкиот завод за унапредување 
на школството Драгослав Вељковиќ, по негово ба-
рање, поради остварување право на старосна пен-
зија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-2337/1 
5 септември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

1 3 2 у 

Врз основа на одредбите на член 181 од За-
конот за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ" бр. 46/72) и одредбите 
на член 13 од Правилникот за податоците што се 
регистрираат во матичната евиденција за осигуре-
ниците и уживателите на пензии („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 42/71), Стручната служба на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија, го издава следново 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 

НА ОБРАСЦИТЕ ПРОПИШАНИ ЗА ВОДЕЊЕ 
НА МАТИЧНАТА ЕВИДЕНЦИЈА 

НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ 

1. Со ова упатство се одредуваат техничките 
елементи на обрасците за водење на матичната 
евиденција на осигурениците (М-1, М-2, М-1/М-2, 
М-3, М-4 и М-8) пропишани со Правилникот за 
податоците што се регистрираат во матичната еви-
денција за осигурениците и уживателите на пен-
зии („Службен лист на СФРЈ" бр. 42/71) кои за-
висат од техничките барања на опремата што се 
користи за водење на матичната евиденција при 
Стручната служба на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија. 
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2. Во пријавите на осигурување се внесуваат 
обележја за шифрирање и тоа: 

а) во пријавата на осигурување — образец 
М-1, обележје ВК 1111; 

б) во одјавата на осигурување — образец М-2, 
обележје ВК 1211; 

Обрасците М-1, М-2, М-1/М-2 се споени во сет 
од 5 листа, а пополнувањето на обележјата од 
реден број 01 до 21, се врши едновремено на При-
јавата на осигурувањето — Одјавата на осигуру-
вањето и Потврдата за поднесената пријава — од-
јава на осигурување со тоа што на грбот на По-
тврдата (М-1/М-2) е отпечатено и упатство за по-
полнување на сите три обрасци. 

Форматот на образецот М-1, М-2 и М-1/М-2 ги 
има следните димензии: 297 X 227 а се печати на 
50 грамска бездрвна хартија. 

в) во пријавата за промена во текот на осигу-
рувањето образец М-3, обележје ВК 1311. 

Образецот М-3 е споен во сет од 3 листа и 
пополнувањето се врши со едно впишување. На 
грбот од Потврдата отпечатено е кои обележја се 
пополнуваат доколку настане некоја промена во 
текот на осигурувањето. 

Форматот на образецот М-3 ги има следните 
димензии: 297 X 227 а се печати на 50 грамска без-
дрвна хартија. 

3. Во пријавата на податоците за утврдениот 
личен доход и за стажот на осигурувањето — об-
разец М-4, се внесува обележје за шифрирање 
ВК 1141. 

Образецот М-4 е групна пријава во која се 
регистрира утврдениот стаж и личниот доход за 
20 вработени. Образецот М-4 е сет од 3 листа од 
кои првиот е за матичната евиденција, вториот за 
здравственото осигурување и третиот за работната 
организација. 

Форматот на образецот М-4 ги има следните 
димензии: 420 X 294 а се печатени два листа на 
карбонизирана хартија и еден лист на 50 грамска 
бездрвна хартија. 

4. Во Пријавата за промената на податоците 
за личниот доход и за стажот на осигурувањето 
— образец М-8, се внесува обележје за шифри-
рање ВК 1811. 

Образецот М-8 е единечна пријава и е сет од 
3 листа, од кои првиот лист е за матичната еви-
денција, вториот е за здравственото осигурување 
и третиот е за работната организација. 

Форматот на образецот М-8 ги има следните 
димензии: 298 X 211 а се печатени два листа на 
карбонизирана хартија и еден лист на 50 грамска 
бездрвна хартија. 

5. Обрасците М-1, М-2, М-1/М-2, М-3, М-4 и 
М-8 со обележјата дадени во ова упатство се об-
јавуваат како прилог и претставуваат составен 
дел на истото. 

6. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СР Македонија". 

Бр. 01-2128/1 
11 септември 1973 година 

Скопје 
Директор, 

Душко ѓорѓиев, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителот Алиев Седат од Титов 
Велес, против тужената Алиева Сабрија, со непо-
знато место на живеење, за развод на брак. 

Се поканува тужената Алиева Сабрија, да се 
јави во судот или да ја достави својата адреса во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
,,Службен весник на СРМ". Во противно ќе и се 
определи старател кој ќе ја застапува до окончу-
вањето на овој спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2219/71. (127) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка по тужбата на тужителот Имери Сефер од 
Скопје, ул. 152-бис" број 17, против тужената Ха-
лили Низакет Имери со непознато место на жи-
веење, за развод на брак. Вредност на спорот е 
2.000 динари. 

Се повикува тужената Халили Низакет во рок 
од 30 дена да се јави во судот или да ја достави 
својата точна адреса. Во спротивно, по истекот на 
овој рок, судот ќе и определи временски старател 
кој ќе ја застапува до правосилното завршување 
на бракоразводниот спор, а согласно член 77 од 
ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2688/72 од 
5. III. 1973 година. (116) 

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
од тужителот Имери Имер од Скопје, ул. „211" 
број 48, против тужената Имери Џемиле, родена 
Јахија, порано од Скопје, сега со непозната адре-
са, за развод на брак. 

Се повикува тужената Имери Џемиле во рок 
од 30 дена да се јави во овој суд или да ја доста-
ви својата адреса. Во спротивно судот ќе и поста-
ви старател за посебен случај кој ќе ја застапува 
до завршувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1005/73. 
(117) 

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
од тужителот Рецепи Амет, од Скопје, ул. ,,1114:' 
број 9, населба Бутел I, против тужената Рецепи 
Афизе, по татко Диноли, порано од Скопје, сега со 
непозната адреса, за развод на брак. 

Се повикува тужената Рецепи Афизе да се ја-
ви во Окружниот суд во Скопје во рок од 30 дена 
или да ја достави својата адреса. Во спротивно су-
дот ќе и определи старател кој ќе ја застапува 
до завршувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 958/73. (118) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителката Зирефе Имери од Те-
тово, против тужениот Халит Имери, роден на 6. I. 
1945 година во Тетово, од татко Изет и мајка Хам-
дије, сега со непознато место на живеење, за раз-
вод на брак. 

Се повикува тужениот Халит Имери од Тетово 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на СРМ" да се јави во судот 
или да ја соопшти својата адреса. Во спротивно 
ќе му се определи привремен старател кој ќе го 
застапува до окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 428/73. (120) 
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ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Стојчевска Добрица од Битола, ул. „Браќа Ми-
ладинови" бр. 133, поднесе тужба до овој суд за 
развод на брак против Стојчевски Панде, од Би-
тола, сега во Австралија со непознато место па 
живеење. 

Бидејќи тужениот е во неизвесност, тоа се по-
канува во рок од 30 дена од објавувањето па 
огласот да се јави во овој суд или да определи свој 
застапник. Во спротивно на истиот ќе му биде оп-
ределен таков по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 565/73. (114) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 

Блашка Крстева од Кочани, како законска за-
стапничка на малолетниот Зоран Крстев од Коча-
ни, поднесе тужба за утврдување на татковство 
против тужениот Лазо Јаков од Кочани, сега со 
непозната адреса. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жениот не се познати се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен ве-
сник на СРМ" да се јави во судот или да определи 
свој застапник. Во спротивно судот, по службена 
должност, го определува за застапник Љубе Ни-
колов, приправник при Окружниот суд во Штип 
и делото ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 167/73. (115) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 383, 
страна 577, книга И е запишано следното: За ди-
ректор на Гинеколошко-акушерската клиника при 
Медицинскиот факултет — Скопје повторно е из-
бран ^Лукаров д-р Љубомир, согласно одлуката на 
советот на Гинеколошко-акушерската клиника — 
Скопје, при Медицинскиот факултет — Скопје и 
записникот број 112 од 26% XII. 1972 година и како 
таков истата во иднина ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, со старите регистрирани потписници Цонка 
Лукарева, пом. директор и Веска Ристиќ, шеф на 
сметководството. 

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

бр. 15 од 30. I. 1973 година. (250 

— изработување инвестициони програми и ела-
борати за сите видови објекти од висока и ниска 
градба; 

— вршење геодетски работи што со пропис не 
се во надлежност на посебен вид организации. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работната заедница на Заводот за урбани-
зам и комунално стопанисување — Битола, бр. 
02-1176 од 8. XII. 1972 година и решението на Со-
бранието на општината Битола број 01-6096 од 26. 
XII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 1/73. (299) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 23. I. 1973 
година, рег. бр. 23/65 е запишано следното: Му пре-
станува правото за потпишување на Александар 
Силјановски, директор на Вишата техничка школа 
— Битола. 

Се овластува Масларов ѓорѓи, директор, по-
крај досегашните потписници Лазаревска Воскре-
сија, режисер и Николова Цветанка, сметководи-
тел, да ја потпишуваат Вишата техничка школа 
во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 7/73. (300) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 10. I. 1973 
година, рег. бр. 6/71 е запишано следното: Му пре-
станува правото за потпишување на Христо Ли-
товски, директор на Детското одморалиште „Пе-
листер" — Битола. 

Се овластува Литовски Панајот, директор, за 
потпишување на одморалиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 4/73. (301) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 8. I. 1973 го-
дина, рег. бр. 65/66 е запишано следното: Комунал-
ниот завод за социјално осигурување — Охрид 
престана со својата работа и се брише од реги-
старот на установите, со тоа што правата и обвр-
ските се пренесуваат на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на работниците — Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 3/73. (308) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 316, 
страна 1020 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на установите, од рег. бр. 316, страна 299, 
книга II Земјоделскиот институт — Скопје поради 
тоа што станал установа во состав на здружената 
научна установа — Здружен земјоделски институт 
— Скопје, со решението Ус. бр. 112/69 од 16. VI. 
1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 83/72 од 18. I. 1973 година. (289) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 3. I. 1973 го-
дина, рег. бр. 84/66 е запишано следното: Се про-
ширува предметот на работењето на Заводот за 
урбанизам и комунално стопанисување — Битола, 
уште со: 

— проектирање и изработување проекти за се-
каков вид објекти од јавен, општествен и стопан-
ски карактер во сите фази; 

— посредување во инвзститорските работи по-
меѓу инвеститорите и изведувачите на секаков вид 
објекти од јавен, општествен и стопански карактер; 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 18. I. 1973 
година, рег. бр. 67/65 е запишано следното: Му пре-
станува правото за потпишување на Благоја Пин-
тоски, директор на Основното училиште „Коле Не-
делковски" — село Велгошти, Охридско. 

Се овластува Банџов Никола, директор, за пот-
пишување на училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 5/73. (309) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 736, 
страна 1189, книга III е запишан под фирма: Ин-
тернат при Вишата гимназија „Мирко Милески" 
— Кичево. Предмет на работењето на интернатот 
е воспитување, исхрана и спиење на младинци — 
средношколци. 

Интернатот е основан од Народниот одбор на 
Охридска околија, со решението бр. 7559 од 1. VIII. 
1957 година. 

Интернатот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат, во границите на овластувањето, Ми-
ладин Милошески, директор и Трајаноски Јовица, 
претседател на работната заедница. 
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Обврската пред банката е со два потписа. 
Конституирањето ќе се изврши во рок од 00 

дена по уписот на актот за основање. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 180/72 од 19. II. 1973 година. (335) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 735, 
страна 1185, книга III е запишан под фирма: Дом 
на пензионерите — Тетово, улица „120" бб. Пред-
мет на работењето на домот е вршење на угости-
телска дејност преку бифе — ресторан. 

Домот е основан од Советот на пензионерите и 
трудовите инвалиди — Тетово, со одлуката од одр-
жаната седница на 17. V. 1972 година. 

Домот на пензионерите — Тетово ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува Кочоски Трпко, 
директор, во границите на овластувањето. 

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

бр. 17 од 22. II. 1973 година. (347) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 591, 
страна 443, книга III е запишано следното: На 
досегашните потписници на Основното училиште 
„Братство-единство" — Дебар и тоа: Петрит Муча, 
директор, Владо Јосифовски, Ментор Макјелара 
им престанува правото за потпишување, бидејќи 
се разрешени од должност. 

За директор на Основното училиште „Брат-
ство-единство" — Дебар, со одлуката на советот 
на училиштето од одржаната седница на 22. VIII. 
1969 година, број 01-253/1 од 1. IX. 1969 година е 
назначен Адли Сали Белчишта, кој истото ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, со новоназначениот пот-
писник Митре Тодор Георгиевски и стариот реги-
стриран потписник Аџи Адем Шарофи, сметано од 
1. И. 1973 година. 

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

бр. 36 од 21. И. 1973 година. (354) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 93, 
страна 592, книга I е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Основното училиште „Моша 
Пијаде" — село Облавце, Кумановско Алексиќ Пе-
т р о в н а Трајан, директор, му престанува правото 
за потпишување, бидејќи е разрешен од должност 
со решението бр. 234 од 15. XII. 1972 година на 
Основното училиште „Моша Пијаде" — село Об-
лавце. 

За директор на Основното училиште „Моша 
Пијаде" — село Облавце, Кумановско е назначен 
Цветковски Стојче Стојадин, со одлуката на сове-
тот на работната заедница, број 229 од 15. XII. 1972 
година, кој во иднина истото ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, со стариот регистриран потписник Давит-
ковски Зафиров Киро, секретар, сметано од 9. I. 
1973 година. 

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

бр. 3 од 19. II. 1973 година. (356) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 45, 
страна 184, книга I е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Домот за стари и изне-
моштени лица „Зафир Сајто" — Куманово Бојан 
Секирарски, директор, му престанува правото за 

потпишување, бидејќи е разрешен од должност, со 
решението на Народниот одбор на општината Ку-
маново, број 24363/57 од 13. I. 1958 година. 

За директор на Домот за стари и изнемоштени 
лица „Зафир Сајто" — Куманово е назначен, со 
решението број 4108 од 4. V. 1959 година Горѓи 
Христовски, кој во иднина истиот ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овла-
стувањето со стариот регистриран потписник Бла-
гој Димишковски, сметано од 16. II. 1973 година. 

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

бр. 51 од 20. И. 1973 година. (357) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 603, 
страна 515, книга III е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Централното основно учи-
лиште „Мирче Ацев" — село Локвица, општина 
Македонски Брод, Павлевски Николов Митре, ди-
ректор, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должност. 

За нов директор на Централното основно учи-
лиште „Мирче Ацев" — село Локвица, општина 
Македонски Брод е назначен Трајаноски Василие, 
кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, со стариот 
регистриран потписник Радески Колев Симе, сме-
тано од 2. II. 1973 година. 

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

бр. 48 од 13. II. 1973 година. (359) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 366, 
страна 501, книга II е запишано следното: Покрај 
досегашниот потписник на Народната и универзи-
тетска библиотека „Климент Охридски" — Скопје 
Ристовски Станко, сметкополагач, истата во идни-
на ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжу-
ваат, во границите на овластувањето, и новоназ-
начените потписници со одлуката на советот на На-
родната и универзитетска библиотека „Климент 
Охридски" - Скопје, број 02-169/1 од 1. II. 1973 
година, од одржаната седница на 19. I. 1973 година 
и тоа: Георгиевски Јован Славко, дипл. правник 
— секретар на библиотеката и Несторовска Трајко 
Еленка, сметководител, сметано од 2. II. 1973 го-
дина. 

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

бр. 37 од 13. II. 1973 година. (361) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 664, 
страна 801, книга III е запишано следното: На до-
сегашниот в. д. директор на Индустриското учили-
ште со практична настава од метален, текстилен 
и керамичен смер „Коле Неделковски" — Титов 
Велес Алексовски Мијалко Александар, му пре-
станува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решен од должност. 

За директор на Индустриското училиште со 
практична настава од метален, текстилен и кера-
мичен смер „Коле Неделковски" — Титов Велес, 
со решението бр. 03-176 од 6. II. 1973 година е наз-
начен Сараѓиновски Никола, кој истото во иднина 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето, со стариот регистриран 
потписник Ристова Божана, книговодител, сметано 
од 7. II. 1973 година. 

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

бр. 40 од 14. II. 1973 година. (371) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 738, 
страна 1197, книга III е запишано под фирма: Цен-
трално основно училиште „Петре Поп Арсов" — 
село Богомила, Титоввелешко. Предмет на рабо-
тењето на училиштето е да врши општо основно 
образование и воспитување на училишните обврз-
ници од 7 до 15 години возраст и образование на 
возрасни со задача: да им дава на учениците ос-
нови на социјалистичкото воспитување и на со-
временото општо образование, да го потпомага се-
страниот развој на учениците, да ги развива ра-
ботните навики, да ги усовршува и поттикнува 
нивните лични способности и предиспозиции и да 
им помага во изборот на позивот, да врши воспи-
тување и образование врз начелата на науката и 
педагогијата, врз придобивките на историјата и 
културата на народите на Југославија и други на-
роди, а врз идејните основи и врз хуманистичкиот 
дух на социјализмот. 

Училиштето е основано со присоединување на 
Полното основно училиште „Јанакула Јанакиев" — 
село Теово и Полното основно училиште „Петре Поп 
Арсов" — село Богомила во единствено училиште 
под назив: „Петре Поп Арсов" — централно основ-
но училиште — село Богомила, согласно одлуката 
на советот на Полното основно училиште „Петре 
Поп Арсов" — село Богомила, број 03/150 од 29. 
XII. 1972 година, одлуката на советот на Полното 
основно училиште „Јанакула Јанакиев" — село 
Теово, број 18 од 17. I. 1973 година и решението за 
давање согласност на одлуките за соединување на 
основните училишта, број 01-5476 од 10. I. 1973 го-
дина. 

Училиштето ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат, во границите на овластувањето, 
Јорданов Мито, в. д. директор и Томислав Најдов-
ски, сметководител. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Централното основно училиште „Петре Поп 

Арсов" — село Богомила, е конституирано на 29. 
XII. 1972 година. 

Во состав на Централното основно училиште 
„Петре Поп Арсов" — село Богомила влегуваат ка-
ко дислоцирани работни единици следните под-
рачни училишта: 1. Полно основно училиште „Ја-
накула Јанакиев" — село Теово, 2. Полно основно 
училиште „Шефки Оџа" — село Согле, 3. Неполно 
основно училиште „Васил Антевски" — село Омо-
рани, 4. Неполно периодично основно училиште 
„Браќа Ј^ -сви" — село Ораовдол, 5. Неполно ос-
новно училиште „Трајко Андреев" — село Бистри-
ца, 6. Неполна основно училиште „Питу Гули" — 
село Ореше, 7. Неполно основно училиште „Мицко 
Козаров" — село Папрадиште и 8. Неполно основно 
училиште „Дуња Скопјанка" — село Нежилово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 45 од 15. II. 1973 година. (385) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 388, 
страна 597, книга II е запишано следното: На до-
сегашните потписници на Народниот театар — Ку-
маново Николовски Ѓорѓи, в. д. управник и Петар 
Трајковски им престанува правото за потпишува-
ње, бидејќи се разрешени од должност. 

За нов потписник на Народниот театар — Ку-
маново е назначен Томислав Спасовски, директор, 
кој истиот во иднина ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето, 
сметано од 6. II. 1973 година. Истиот е назначен 
со решението број 132 од 6. XI. 1972 година на со-
ветот на работната заедница на Народниот театар 
— Куманово. 

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

бр. 39 од 19. II, 1973 година. (390) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 531, 
страна 163, книга III е запишано следното: На до-
сегашниот потписник — директор на Основното 
училиште „11 Октомври" — село Симница, Гости-
вар ѓорѓески Мојсо му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од должност со 
одлуката на советот на работната заедница, број 
0101-183/1 од 13. IX. 1972 година. 

Исто така му престанува правото за потпишу-
вање на Фејзули Фазли, секретар на Основното 
училиште „11 Октомври" — село Симница, бидејќи 
е разрешен од должност со одлуката на советот на 
работната заедница, број 0101-250/1 од 26. XII. 1972 
година. 

За нови потписници на Основното училиште 
,11 Октомври" — село Симница, Гостиварско, со 
одлуката на советот на работната заедница, број 
0101-20/1 од 26. I. 1973 година се назначени Зенко 
Шезо, в. д. директор и Бегзати Бегзат, секретар, 
кои училиштето ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со 
стариот регистриран потписник Апостоловска До-
ста, учителка. 

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

бр. 54 од 28. II. 1973 година. (388) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 35, стра-
на 144, книга I е запишано следното: На досегаш-
ните потписници на Уметничката галерија — Скоп-
је и тоа: Мартиноски Никола, директор и Попов-
ски Душан, секретар, со одлуката на советот на 
работната заедница број 84 од 21. II. 1973 година 
од одржаната седница на 12. И. 1973 година им 
престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на Галеријата со горена-
ведената одлука се назначени следните лица: Да-
ниловиќ Вера, в. д. директор и Славковиќ Крсто, 
кои истата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат, во границите на овластувањето, смета-
но од 23. I. 1973 година. 

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

бр. 60 од 27. II. 1973 година. (398) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 350, 
страна 435, книга И е запишано следното: На до-
сегашниот потписник — директор на Детската гра-
динка „Мирче Ацев" — Скопје Керима Муча и 
престанува правото за потпишување, бидејќи е 
разрешена од должност со решението бр. 31 од 26. 
II. 1966 година. 

За директор на Детската градинка „Мирче 
Ацев" — Скопје, со решението бр. 84 од 24. V. 1967 
година на Детската градинка „Мирче Ацев" — 
Скопје, е назначена Николовска Тана, која истата 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето, со новоназначениот пот-
писник Поповска Бојка, сметководител. 

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

бр. 58 од 28. II. 1973 година. (399) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 20. И. 1973 
година, страна 85, реден број 2 е запишано след-
ното: Досегашниот директор на Основното учили-
ште „Ванчо Китанов" од Пехчево Андреа Костов-
ски е разрешен од должност, За директор е име-
нуван Димитар Ингилизов, 
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Предниот упис е извршен врз основа на одлу-
ката на советот на училиштето, бр. 89 од 20. VIII. 
1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 14/72. (447) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 20. II. 1973 
година, рег. бр. 8, книга I, реден број .3 е запи-
шано следното: Досегашниот директор на Работ-
ничкиот универзитет „Ванчо Прке" од Штип Алек-
сандар Драге Буриќ е разрешен од должност. За 
в. д. директор е именуван Благој Самоников. 

Предниот упис е извршен врз основа на од-
луката на работничкиот совет на Работничкиот 
универзитет „Ванчо Прке" — Штип, бр. 03-01-78/73 
од 5. II. 1973 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 3/73. (455) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 27. II. 1973 
година, рег. бр. 33, книга I, реден број 2 е запи-
шано следното: Досегашниот в. д. директор на Ком-
бинираната предучилишна установа „Вера Цири-
вири-Трена" од Штип Дафинка Лазарова е раз-
решена од должност. За директор е именуван Си-
меон Кожухаров. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
записникот на советот на установата од 22. I. 1973 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 5/73. (456) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 741, 
страна 1229, книга III е запишано под фирма: Цен-
трално основно училиште „Војвода Карпош" — 
село Дубровница, Крива Паланка. Предмет на ра-
ботењето на училиштето е воспитување и образо-
вание на децата од 7 до 15 години (прво до осмо 
одделение). 

Училиштето е основано од Собранието на оп-
штината Крива Паланка, со решението бр. 02-593/1 
од 17. VI. 1971 година за давање согласност за раз-
делување на Централното основно училиште „Ко-
чо Рацин" — село ПодржиКоњ на две централни 
училишта. 

Централното основно училиште „Војвода Кар-
пош" — село Дубровница ќе го потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат, во границите на овла-
стувањето, Младен Стојанчев Младеновски, в. д. 
директор, Киро Јакимов Крстевски, наставник и 
благајник на училиштето и Стојан Младенов Ја -
кимовски, наставник. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Централното основно училиште „Војвода Кар-

пош" — село Дубровница, Собрание на општината 
Крива Паланка ќе се конституира во рок од 30 
дена по уписот на актот за основање. 

Се брише од регистарот на установите, од рег. 
бр. 354, страна 451, книга II Централното основно 
училиште „Кочо Рацин" — село ПодржиКоњ, би-
дејќи со решението на Собранието на општината 
Крива Паланка, број 02-593/1 од 17. VI. 1971 година 
се дели на две централни училишта: „Кочо Рацин" 
— село ПодржиКоњ и „Војвода Карпош" — село 
Дубровница. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 189/71 од 6. III. 1973 година. (459) 

Матиќ Нада, секретар — сметководител, со одлу-
ката на советот на Основното училиште „Тефе-
јуз" — Скопје, број 44 од 16. II, 1973 година им 
престанува правото за потпишување, бидејќи се 
разрешени од должност. 

За нови потписници на Основното училиште 
„Тефејуз" — Скопје со горенаведената одлука се 
назначени следните лица: Муџаит Корча, в. д. ди-
ректор и Абдула Аки, секретар, кои истото во ид-
нина ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат, во границите на овластувањето, сметано 
од 22. II. 1973 година. 

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

бр. 56 од 6. III. 1973 година. (462) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 739, 
страна 1221, книга III е запишано под фирма: Цен-
трално основно училиште „Кочо Рацин" — село 
ПодржиКоњ, Крива Паланка. Предмет на работе-
њето на училиштето е воспитување и образование 
на децата од 7—15 години (прво до осмо одделение). 

Училиштето е основано од Собранието на оп-
штината Крива Паланка, со решението бр. 02-593/1 
од 17. VI. 1971 година за давање согласност за раз-
делување на Централното основно училиште „Ко-
чо Рацин", село ПодржиКоњ на две централни учи-
лишта и тоа: Централно основно училиште „Кочо 
Рацин" — село ПодржиКоњ и Централно основно 
училиште „Војвода Карпош" — село Дубровница. 

Централното основно училиште „Кочо Рацин", 
село ПодржиКоњ ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат, во границите на овластувањето, 
Горѓи Ангел Митевски, директор, Јане П. Каран-
филов и Саздо С. Станоевски. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Во составот на Централното основно училиште 

„Кочо Рацин" — село ПодржиКоњ е Подрачното 
основно училиште „Пере Тошев" — село Луке. 

Централното основно училиште „Кочо Рацин" 
— село ПодржиКоњ ќе се конституира во рок од 
30 дена по уписот на актот за основање во реги-
старот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 127 од 5. III. 1973 година. (480) 

Окружниот стопански суд во С к о п ј е објавува 
дека во регистарот на установите., рог. бр. 743, 
страна 1241, книга III е запишана под фирма: За-
едница на здравственото осигурување на земјодел-
ците — Титов Велес, ул. „Шефки Сали" број 3. 
Предмет на работењето на Заедницата е спроведу-
вање на здравственото осигурување на земјодел-
ците на подрачјето на општините Титов Велес, 
Кавадарци, Гевгелија, Неготино и Свети Николе. 

Заедницата е основана од Собранието на Ре-
публичката заедница на социјалното осигурување 
на земјоделците — Скопје („Службен весник на 
СРМ" бр. 43/71), на седницата одржана на 29. XII. 
1971 година, со одлуката бр. 01-3566/1. 

Заедницата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Сланев Милан, в. д. директор, Тон-
чов Томе, Митев Димитрија и Гонев Борис, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 62 од 15. III. 1973 година. (492) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 389, 
страна 601, книга II е запишано следното: На до-
сегашните потписници на Основното училиште 
„Тефејуз" — Скопје и тоа: Ариф Аго, директор и 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 742, 
страна 1137, книга III е запишана под фирма: За-
едница на здравственото осигурување на работни-
ците — Титов Велес, ул. „Шефки Сали" број 3, 
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Предмет на работењето на Заедницата е спрове-
дување на здравственото осигурување на подрач-
јето на општините во Титов Велес, Кавадарци, Гев-
гелија, Неготино и Свети Николе. 

Заедницата е основана од Собранието на Ре-
публичката заедница на социјалното осигурување 
на работниците — Скопје, со одлуката бр. 01-3577/1, 
на седницата одржана на 29. XII. 1971 година. 

Заедницата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Сланев Милан, в. д. директор, Тон-
чов Томе, Митев Димитрија и Гонев Борис, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 61 од 15. III. 1973 година. (493) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. IX. 1972 година, рег. бр. 5/67, книга И е запишана 
под фирма: Продавница во Охрид, ул. „Бистрица" 
бр. 66-а, на ЗИК „Скопско Поле" — Работна еди-
ница — Млекара — Охрид. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на разни колонијални 
стоки. 

Раководител на продавницата е Даути Севди. 
Продавницата е основана со одлуката на работ-

ната заедница на ЗИК „Скопско Поле" — Работна 
единица — Млекара — Охрид, бр. 196 од 11. VI. 
1972 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и Млекарата во Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 248/72. (1837) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 572, 
страна 975, книга III е запишано следното: Согла-
сно член 2 од Законот за дејноста на Медицинскиот 
факултет за укажување на здравствена заштита 
(„Службен весник на СРМ" бр. 26/71), дејноста на 
Медицинскиот факултет — Скопје се проширу-
ва и со: 

1. болничко-стационарна и специјалистичко-
поликлиничка дејност за откривање и отстрану-
вање причините на заболувањата и оштетувањата, 
лекување и отстранување на последиците од бо-
лестите и оштетувањата (рехабилитација); 

2. обезбедување со лекарства и санитетски ма-
теријал; 

3. обезбедување на крв и крвни деривати; и 
4. научно-истражувачка дејност. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 18 од 23. II. 1973 година. (499) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 385, 
страна 585, книга II е запишано следното: Клини-
ката за нервни и душевни болести — Скопје се 
брише од регистарот на установите при овој суд 
како самостојна установа поради присоединување 
кон Медицинскиот факултет — Скопје, согласно 
со член 4 од Законот за дејноста на Медицинскиот 
факултет за укажување на здравствена заштита 
(„Службен весник на СРМ" бр. 26/71) и одлуката 
на Медицинскиот факултет, број 01-2045 од 31. XII. 
1971 година, донесена по пат на референдум. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 19 од 23. II. 1973 година. (501) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. IX. 1972 година, рег. бр. 5/67, книга II е запи-
шана под фирма: Продавница во село Велестово, 
Охридско, на ЗИК „Скопско Поле" — Работна еди-
ница — Млекара — Охрид. Предмет на работење-
то на продавницата е промет со индустриско-пре-
хранбени производи. 

Раководител на продавницата е Глигороски 
Павле. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботната заедница на ЗИК „Скопско Поле" — Ра-
ботна единица — Млекара — Охрид, бр. 121 од 15. 
III. 1972, односно од 1968 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и Млекарата — Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 249/72, (1836) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. X. 1972 година, рег. бр. 11/72 и 22/72/II е запи-
шана под фирма: Основна организација на здру-
жен труд, со својство на правно лице „Охридско 
Езеро" — Охрид, на Претпријатието за стопанису-
вање со води „Водостопанство" — Скопје. Пред-
мет на работењето на основната организација е: 

— да врши водостопанска услужна дејност, 
снабдување со вода за наводнување на земјодел-
ските површини, одржување на објектите за снаб-
дување со вода, реконструкција на водостопански-
те објекти и постројки кои ги има преземено на 
управување и користење на подрачјето на општи-
ната Охрид; 

— врши и други споредни дејности што не-
посредно служат на регистрираната дејност во по-
мал обем и повремено, кои придонесуваат за це-
лосно искористување на капацитетите — во сора-
ботка со стопанските претпријатија и индивидуал-
ните производители. 

Основната организација ќе ја потпишува Бла-
жевски Павлов Петар, директор. 

Основната организација на здружен труд „Ох-
ридско Езеро" — Охрид настана од некогашното 
Водостопанско претпријатие „Охридско Езеро" — 
Охрид кое се присоедини кон Претпријатието за 
стопанисување со води „Водостопанство" — Скопје, 
а врз основа на одлуката на работната заедница 
бр. 40/3-72 од 24. II. 1972 година, самоуправната 
спогодба од месец мај и решението на Окружниот 
стопански суд — Скопје, Фи. бр. 886 од 29. IX. 1972 
година. 

Се брише од регистарот на стопанските орга-
низации, при овој суд, од рег. бр. 11/72, книга II 
Водостопанското претпријатие „Охридско Езеро" — 
Охрид, поради присоединување кон Претпријатието 
за стопанисување со води „Водостопанство" — 
Скопје, а согласно со горенаведеното решение на 
Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 836 
од 29. IX. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи. 
бр. 272 и 273/72. (1838) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на ,стопанските организации, на 
31. X. 1972 година, рег. бр. 12/59, книга II е запи-
шана под фирма: Продавница бр. 8 во Охрид (ло-
цирана во кругот на Филијалата), на" „Жито Ма-
кедонија" — Скопје — Филијала во Охрид. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба 
на леб, бело печиво и други прехранбени стоки. 

Раководител на продавницата е Петрески Ла-
зар. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Жито Македонија" — Фи-
лијала во Охрид, бр. 02-529 од 25. III. 1972 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и филијалата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 301/72, (1839) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. X. 1972 година, рег. бр. 6/57, книга III е запи-
шана под фирма: Продавница бр. 9 за месо и мес-
ни производи во Охрид, на Земјоделската задруга 
„Горица" — Охрид. Предмет на работењето на про-
давницата е промет со месо и сувомесни производи. 

Раководител на продавницата е Анастас Ала-
чов. 

Продавницата е основана со одлуката на за-
дружниот совет на Земјоделската задруга „Горица" 
- Охрид, бр. 03-249 од 23. V. 1972 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 288/72. (1340) 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и Млекарата — Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 253/72. (1847) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. X. 1972 година, рег. бр. 24/72, е запишана под 
фирма: Продавница број 17 во Ресен, ул. „11 Ок-
томври" бр. 19, на Претпријатието за трикотажа и 
конфекција „Трико" — Виница. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на трикотаж-
ни производи и други трговски стоки, во склад со 
регистрираната дејност на матичното претпријатие. 

Раководител на продавницата е Шулинчевски 
Слободан. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Претпријатието за трикотажа 
и конфекција „Трико" - Виница, бр. 2119 од 19. 
X. 1972 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 291/72. ' (1845) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. X. 1972 година, рег. бр. 4/57, книга II е запи-
шана под фирма: Штедно-кредитна служба на 
Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор" — При-
леп. Предмет на работењето на штедно-кредитната 
служба е прибирање на штедни влогови од вра-
ботените лица во Комбинатот и други лица, кои 
можат да бидат орочени на одредени рокови и по 
видување, потоа земање кредити од други банки 
и ставање на располагање на фабриката, на Ком-
бинатот и надвор од него. 

Раководител на штедно-кредитната служба е 
ѓорѓиоски Бранко, кој е овластен за потпишување. 

Штедно-кредитната служба е основана со од-
луката на работничкиот совет на Дрвно-индустри-
скиот комбинат „Црн Бор" — Прилеп, бр. 6599 од 
21. VIII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 268/72. (1841) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. IX. 1972 година, рег. бр. 6/56, книга III е запи-
шана под фирма: Продавница во село Лабуништа, 
Струга, на Градежното занаетчиско претпријатие 
„Дримкол", село Вевчани. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на свежо месо, месни 
производи, конзерви од месо, риба и млечни про-
изводи. 

Раководител на продавницата е Мемишовски 
Ченан. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Градежното занаетчиско прет-
пријатие „Дримкол", с. Вевчани, бр. 02-8 од 6. VIII. 
1972 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 252/72. (1846) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. X. 1972 година, рег. бр. 20/63, книга I е запиша-
на под фирма: Работна единица во Прилеп, ул. 
„Моша Пијаде" бр. 1, на Рудниците и фабриката 
„Партизан" — Прилеп. Предмет на работењето на 
работната единица е производство на експандиран 
перлит. 

Раководител на работната единица е Милан 
Миленкоски. 

Работната единица е основана со одлуката на 
работничкиот совет на Рудниците и фабриката 
„Партизан" — Прилеп, бр. 3/2 од 30. VI. 1972 година. 

Работната единица ќе ја потпишува истото ли-
це што ја потпишува и фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 286/72. (1844) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. IX. 1972 година, рег. бр. 5/67, книга II е запиша-
на под фирма: Продавница во село Мислешево, 
Струга, на ЗИК „Скопско Поле" — работна еди-
ница — Млекара — Охрид. Предмет на работење-
то на продавницата е продажба на прехранбени 
производи, деликатесни и сувомесни производи, 
земјоделски производи, риба, брашно, леб, колони-
јални стоки, сточна храна, вештачки ѓубрива, тек-
стилни и индустриски производи — во помал обем, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци и други про-
изводи за потребите на домаќинството за кои по-
стои регистрација при овој суд. 

Раководител на продавницата е Сто Јанчески 3. 
Стојан. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботната заедница на ЗИК „Скопско Поле" — ра-
ботна единица — Млекара — Охрид, бр. 399 од 4. 
IV. 1972 година. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. IX. 1972 година, рег. бр. 5/56, книга III е запи-
шана под фирма: Продавница број 7 во село Ок-
тиси, Струга, на Градежно занаетчиското претпри-
јатие „Дримкол", с. Вевчани, Струга. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба, на мало, 
на прехранбени артикли и предмети за куќни по-
треби, деликатесни производи, овошје, зеленчук и 
преработки од нив, риба, алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци, тутун и тутунски производи, кибрит 
и прибор, мешана индустриска стока — во помал 
обем, сувомесни производи, жита и мелнички про-
изводи, сточна храна, стакло, порцелан и кера-
мичка стока, бои и лакови, парфимерија и козме-
тика, електро-технички материјали, електро-аку-
стични и визуелни апарати, железна стока, вело-
сипеди, машини за шиење и прибор. 

Раководител на продавницата е Цаноска Ру-
фејда. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Градежното занаетчиско прет-
пријатие „Дримкол", село Вевчани, бр. 02-670/1 од 
13. И. 1972 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 219/72. (1848) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
7. VIII. 1972 година, рег. бр. 15/72, книга II е запи-
шана под фирма: Претпријатие за водоинсталатер" 
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ски работи „Монтоградба", со седиште во село 
Вевчани. Предмет на работењето на претпријатието 
е вршење на водоинсталатерска дејност. 

Претпријатието настана со издвојување на Са-
мостојната организација на здружен труд, со свој-
ство на правно лице „Монтоградба" — Вевчани, од 
составот на Градежно занаетчиското и трговско 
претпријатие „Вевчани", село Вевчани, со одлука-
та бр. 111 од 8. VII. 1972 година, односно бр. 1675/1. 

Претпријатието ќе го потпишуваат БОШКОВСКИ 
Томислав, в. д. директор и Попоски Алимпие. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 220/72. (1849) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. VI. 1972 година, страна 206, реден број 2 е за-
пишано следното: Се проширува предметот на ра-
ботењето на Трговското претпријатие за промет 
со кожи, волна, стока и сточни производи, на го-
лемо и мало, „Стококооп" — Скопје, Откупна ста-
ница со склад, со седиште во Штип, на ул. „Ван-
чо Прке" и со внатрешен промет со продажба на 
големо и мало на следните артикли: 

1. Прехранбени производи: пченица и 'рж, без 
семе, пченка во зрно, без семе, останати жита, 
јачмен, просо, нелуштена хелда и слично, без се-
ме, излупен, полиран, глазиран и искршен ориз, 
пченичко брашно (бело и лебно), брашно од оста-
натите жита за човечка исхрана од пченка, јач-
мен, ориз, хелда и друго; пченичен гриз, пченична 
прекупа, кукурузен гриз од останати жита, гер-
шла, освен пахулици, пржени пахулици и друго; 
бел леб и сите видови печива, полубел и црн леб, 
тестени производи — макарони, шпагети, нудли и 
слични производи; останати производи од брашно 
— бисквити, кекси, меденици, обланди, наполитан-
ки, чај но печиво, двопек, мрвици и слично; свин-
ско месо од прасетина — свежо и смрзнато и ју-
нешко и телешко месо — свежо и смрзнато, говед-
ско месо — свежо и смрзнато, овчо и јагнешко 
месо — свежо и смрзнато, месо од останати до-
машни животни — козјо, коњско, биволешко и 
друго — свежо и смрзнато, сите видови месо од 
домашна живина — свежа и смрзната, свежо и 
смрзнато месо од дивеч од сите видови — зајак, 
коза, срна и друго; сланина и сурово сало и оста-
нати неспомнати непреработени производи од за-
кланата стока за људска исхрана — изнутрици: ја-
зици, џигери, бубрези, слезенки, шкембиња, папци, 
коски и слично, солена, сушена и пушена сланина; 
суво и пушено месо од сите видови, салами, кол-
баси, мартадели, хренвишли и друго, екстракти и 
сокови од месо, брашно, месо за људска исхрана, 
суви изнутрици, чварци, лој и др., месни конзер-
ви без зеленчук од сите видови вклучувајќи ја и 
паштетата, месни конзерви од зеленчук; морска, 
езерска и речна риба — свежа и смрзната, сушена, 
солена и пушена од сите видови, рибни конзерви 
без зеленчук од сите видови, останати неспомнати 
рибни производи, љускари и мекушци за људска 
исхрана — рибна паштета, бакалар, авијар, рибни 
конзерви со зеленчук, полжави и ракови, школки 
и друго; животинска и живинска маст, растителни 
масла и масти за јадење, без маргарин, свежо и 
конзервирано млеко, кисело млеко и јогурт, млеко 
во прав, путер и масло, кајмак, сирење од сите ви-
дови, кашкавал, трапез, елементар, тврдо сирење, 
бело меко сирење, топено сирење и др., останати 
неспомнати млечни производи — милерам и слич-
но; јајца не вклучувајќи ги јајцата во прав; при-
роден мед; компири, грав, свежа зелка и кељ, све-
жи патлиџани, свежи пиперки, кромид, останат 
свеж и смрзнат зеленчук — арпаџик, кромид и 
лук, карфиол, модар патлиџан, боранија, свежа 
маслина, печурки, капор, ракови, рен, шаргарепа, 
салата и слично, домашно пире, конзерви од зе-
ленчук, кисел зеленчук од сите видови без кон-
зерви, останати неспомнати преработки од зелен-

чук за људска исхрана; сокови од зеленчук, ком-
пир, боранија, сочиво, сува пиперка брашно од 
компир, сенф, супи и слично, свежа јаболка од 
сите видови, свежи сливи, свежо и смрзнато гроз-
је, ореви, лешници и бадеми без лушпи, јужно 
овошје — лимуни, портокали, банани, кокосови 
ореви, ананас, урми, нарграфлуфуид, рогачи, ман-
дарини и друго, останато неспомнато овошје, све-
жо и смрзнато — цреши, вишни, кајсии, брескви, 
круши, смокви, дињи, лубеници, јагоди, капини, 
малини, костени и марони, боровици, рибизли и 
друго, мармалад и пекмез од сливи и останато 
овошје, џемови, слатко од овошје, сокови од овош-
је, концентрати и засладени вишни, капини, сливи, 
јаболки, лимун и малини, сурови сокови од овошје 
од сите видови — вишни, цреши, малини, јаболки, 
кајсии, брескви и друго, суво овошје од сите ви-
дови исклучувајќи ги сувите сливи, суви сливи, 
останати неспомнати преработки од овошје за људ-
ска исхрана — овошни шелеј, компоти од порто-
кали и лимуни, кикиритки и пржени бадеми, ко-
косово брашно и друго; шеќер во прав, КОЦКИ И 
кристал, бонбони и слатки од шеќер, чоколада од 
сите видови за јадење, за месење и слично како 
и останати неспомнати производи од производство-
то на бонбони, слатки производи како сахароза, 
мелаза, гликоза, декстроза, мартоза, карамел ше-
ќер, вештачки мед, ванилин шеќер, како паста и 
друго, кремови и изработки од чоколада, чоколад-
ни бонбони, мастики и др.; сурово, пржено и ме-
лено кафе; сол, зачин, бибер во зрна и прав, пи-
перка мелена и толчена, ванила, ким, ананас, ша-
фран, ловоров лист, мак и друго, чаеви од леко-
вити растенија од сите видови (домашни и увозни), 
природно, обично и квалитетно вино од буриња и 
шишиња, десертно, ароматично и пенушаво вино, 
останати вина од јаболка, вишна, протек и друго, 
пиво, природна ракија — сливовица, комовица, 
клековача и друго, десертен алкохолен пијалок — 
пелинковец, мастика, рум, виски, коњак, ликер, 
вотка, џин, вињак, мараскино, бренди, крушковац 

и др.; суров шпирт, етил алкохол до 80%, виски 
— овошен и останат оцет за исхрана, лимонада, 
оранжада, кокта, сода-вода и останати безалкохол-
ни пијалоци, природна и вештачка минерална во-
да, останати неспомнати производи за исхрана — 
цикорија, квасец за месење и печење, сурогати, 
кафе, сода бикарбона и др. 

2. Сточна храна и простирка: суво сено од 
сите видови, зрнеста и друга сточна храна од ра-
тарството — зоб, мешана зрнеста храна, грахорица, 
сточна репка и друго, останата сточна кабаста хра-
на од ратарството (паша, слама, плева, кукурузо-
вина и друго), производи од сточна храна, пре-
хранбена индустриска храна — мекиње, маслени 
погачи и сачма од сите видови, коскено и рибно 
брашно, отпадоци од месо, отпадоци од пиварски 
јачмен, пченични трици, отпадоци од шеќер, ре-
занци од шеќерна репка, концентрати и сол за стока. 

3. Стока и живина: сбињи и прасиња, говеда, 
биволи, јунци, телиња, овци, кози, јагниња и ја-
риња, коњи, мулиња и мазги, сите видови жива 
живина, диви животни, пчели-кошници. 

4. Кожни и волнени производи: надворешни и 
внатрешни гуми за моторни возила, надворешни 
и внатрешни гуми за велосипеди и моторцикли, 
останати неспомнати гумени производи — меди-
цински гумени производи — душеци, ракавици, 
гумена облека, гумени црева и пипети, гумени 
плочи и прстени и др. 

5. Металски производи: ваљана челична жица, 
легирани, нелегирани производи од жица, челични 
лимови од сите видови, легирани и нелегирани те-
шки, средни, фини-тенки, точени, Превлечени, 
лим, цевки и траки од никел, лим и траки од бакар, 
месинг, бронза и други легури од бакар, цевки, 
шипки, лимови и стојници за цевки од алуминиум, 
цевки и траки од никел, лим и траки од бакар, 
лим, шипки и спојници за цевки од цинк — шип-
ки од калај, рачни или машински алати — ло-
пати, а тови и пијуци и др., плугови — запрежни 
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и тракторски и копачи, дрлачи и брани, трактор-
ски и запрежни култиватори, сеј алки и садилици, 
растурувачи на шталско и вештачко ѓубре, прибор 
за наводнување, круњачи, жнеалки, самоврзувалки 
и врзувалки, косачки, вршалки, комбајни, лозар-
ски прскалки, сортирки за овошје, јајца и слично, 
центрифуги за млеко, останати селскостоггански 
машини и направи, апарати за молзење, преси за 
сено и слама, дробилки за сточна храна, инкуба-
тори и други делови и прибор за земјоделски ма-
шини и направи, останати машини и уреди без 
прецизни апарати и инструменти — машини за пе-
глање алишта, за конзервирање, пакување, ком-
пресори, пумпи, климоуреди, уреди за вентилација 
и друго, дактилографски и книговодствени ма-
шини, мотори за земјоделски машини, камиони, 
автобуси и автомобили, трактори, патнички авто-
мобили до 9 седишта, камиони, моторцикли, мопе-
ди, скутери, велосипеди и трицикли без мотор, 
приколки за камиони и трактори, останати неспом-
нати специјални моторни возила — ладилници, ав-
тоцистерни, огногасни автомобили, камиони-багери, 
автомобили дизалици, камионети, комби и друго, 
делови и прибор за патни и други уреди. 

6. Стакло, керамика и порцелан: рамно стакло 
— ливено, валано, брушено, полирано, обоено или 
замаглено, сигурносни стакла за автомобили и дру-
го, стаклена амбалажа од сите видови: балони, 
боци ,тегли и слично — без лабораториска и фар-
мацевтска амбалажа. 

7. Електро-технички производи и материјали: 
електрични мотори и генератори, трансформатори, 
делови и прибор за електрични мотори, генератори, 
акумулатори и машини, фрижидери и хемиски 
производи, хемиски киселини и бази, азотни, фос-
форни и калиумови ѓубрива, мешано и останато 
ѓубре, син камен, средства за заштита на растени-
јата — без син камен, сапун за перење, тоалетен 
сапун, детерџенти за перење од сите видови, ваги, 
амалки, лакови и фирнаиси, разредувачи за бои 
и лакови, останати неспомнати хемиски производи 
— вештачки црева и др. 

8. Производи од пластични маси: целофан, по-
ливинил, линолеум, амбалажа од пластични маси, 
останати производи од пластични маси, смоли, ла-
кови, гутаперки, гума — ластекс, синтетички влак-
на, синтетички и природен каучук, галантерија од 
пластични маси, корици за книги и тетратки, са-
дови од пластични маси, покривки од пластични 
маси и друго. 

9. Хартија и производи: картон и пакпапир, 
хартија и картонска амбалажа — кеси и вреќи од 
хартија, картонски кутии, натрон вреќи и др. ос-
танати производи од хартија. 

10. Производи од дрво: дрвна галантерија — 
резбарски и плетарски изработки, рамки, шахови, 
кутии за тутун и друго, дрвна амбалажа, качиња, 
буриња, сандаци, гај би и друго, други останати не-
спомнати финални производи. 

11. Електрични производи и материјали: ма-
шини за перење, сушење и пеглање, останати ма-
шини за домаќинството, останати електрични апа-
рати и опрема за домаќинството, делови за елек-
трични машини и апарати за домаќинството, елек-
трични каблови и проводници — електрични ја-
жиња, каблови, бакарни и алуминиумски јажиња 
и друго, транзисторски приемници, телефони, Ми-
крофони и звучници, грамофони и магнетофони, 
електрични бријачи и други инструменти, делови 
и прибор за радио-телевизиски и други производи 
на радио-индустријата, електрични шпорети и ос-
танати неспомнати производи на електро-индустри-
јата. 

12. Неметални градежни материјали: цемент, 
салонит плочи, салонит цевки од сите видови и 
останати градежни изработки од цемент и гипс. 

13. Останати неспомнати производи: налив пе-
ра, мастило за пишување и туширање, хемиски па-
тенти, обични моливи во бои, накити од племенит 

метали — злато, сребро, платина и златарски из-
работки и останат накит, детски играчки од сите 
видови. 

14. Производи од тутун: цигари од сите ви-
дови и останати производи. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката на работничкиот совет на „Сто-
кокооп" — Скопје, бр. 426 од 31. I. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
59/72. (1741) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 104, страна 365, книга II е запишано след-
ното: Дејноста на „Биљана" — конфекција во Ку-
маново, согласно со одлуката на работничкиот со-
вет, од одржаната седница на 24. XII. 1972 година 
се проширува и во иднина е: продажба на тек-
стилна конфекција, текстилна галантерија, тек-
стилна трикотажа и продажба на метражна тек-
стилна стока. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. бр. 753 од 27. IX. 1972 година. (1434) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 587, страна 315, книга II е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Електро-
механичкиот услужен сервис — Скопје, согласно 
со одлуката на работничкиот совет број 03-1094 од 
8 VI. 1972 година, решението на инспекциските 
служби при Собранието на град Скопје, Уп. бр. 
12-20694 од 14. IX. 1972 година и елаборатот за еко-
номска оправданост се проширува и со промет на 
големо и мало на електропроизводи и уреди. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 915 од 16. X. 1972 година. (1509) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 469, страна 577, книга III е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 8 во Кавадарци, ул. 
„Браќа Хаџи Тефови" број 8, на Агрокомбинатот 
„Тиквеш" — Кавадарци, согласно со одлуката на 
работничкиот совет, број 0201-3414/2 од 22. VIII. 
1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 827 од 24. XI. 1972 година. (1782) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 469, страна 577, книга III е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 11 во село Ваташа, 
ул. „Страшо Пинџур" бр. 11, на Ангрокомбинатот 
„Тиквеш" — Кавадарци, согласно со одлуката на 
работничкиот совет, бр. 0201-3414/2 од 22. VIII. 1972 
година, од одржаната седница на 20. VII. 1972 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 828 од 24. XI. 1972 година. (1783) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 925, страна 405, книга IV е запишано след-
ното: На досегашниот потписник — раководител на 
Заедничката деловна единица за стопанисување 
со станбени згради на Службата на општествено-
то книговодство — Централа — Скопје, Народна 
банка на Југославија — Централа за СР Македо-
нија — Скопје и Стопанската банка на СР Маке-
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донија — Скопје при Службата на општественото 
книговодство — Централа — Скопје, Нешковски 
Јордан Илија, му престанува правото за потпишу-
вање, бидејќи е разрешен од должност со реше-
нието бр. 114/7 од 31. I. 1968 година. 

За директор на Заедничката деловна единица 
за стопанисување со станбени згради на Службата 
на општественото книговодство — Централа — 
Скопје, Народна банка на Југославија — Централа 
за СР Македонија — Скопје и Стопанската банка 
на СР Македонија — Скопје при Службата на оп-
штественото книговодство — Централа — Скопје, 
со одлуката на работничкиот совет од одржаната 
седница на 18. III. 1968 година е назначен Панов-
ски Благоја, кој истата ќе ја потпишува, задолжу-
ва и раздолжува, во границите на овластувањето, 
со стариот регистриран потписник Дренковска 
Трајко Наталија, сметано од 8. XI. 1972 година. 

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

бр. 1006 од 23. XI. 1972 година. (1805) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 229, страна 625, книга I е запишано след-
ното: Дејноста на „Димко Митрев" — крзнарска 
индустрија — Титов Велес, согласно со одлуката 
на работничкиот совет, број 04-891/7 од 26. II. 1972 
година, во иднина се проширува и со промет, на 
големо и мало, со кожна конфекција, заштитни 
средства и обработена кожа. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 989 од 27. XI. 1972 година. (1810) 

на Трговското претпријатие, на големо и мало, за 
промет со селскостопански производи — прехран-
бени артикли „Вардар" — Неготино, Гечев Дими-
тар Симеон е разрешен од должност, со решение-
то број М 193 од 13. X. 1972 година. За раководител 
на истата е назначен Јанакиев Лазо Живко, со 
решението број М 190 од 13. X. 1972 година кој 
нема да биде потписник, бидејќи продавницата ја 
потпишува, задолжува и раздолжува, во граници-
те на овластувањето, матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 968 од 8. XII. 1972 година. (1820) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1577, страна 348, книга VII е запишано 
следното: На досегашниот раководител на Органи-
зацијата на здружен труд, без својство на правно 
лице — Претставништво во Скопје, ул. „Цветан 
Димов" бб., барака 4, соба број 6, Бутел II, со ма-
гацин за откуп и промет и Продавницата на ул. 
„Пазарче" — Драчево, населба Драчево, на Земјо-
делската задруга „Преспа" — село Љубојно, Ресен, 
Христовски Георги му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За в. д. шеф на истото е назначен Куртевски 
Христо, со решението на Земјоделската задруга 
„Преспа" - село Љубојно, број 498/1 од 23. IX. 1972 
година, кој во иднина ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува претставништвото во границите на 
овластувањето, сметано од 22. XI. 1972 година. 

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

бр. 1029 од 7. XII. 1972 година. (1822) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 330, страна 1551, книга I е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата во Тетово, ул. „Маршал 
Тито" бр. 9 на „Рефлекс" — претпријатие за внат-
решна и надворешна трговија — Белград, поради 
рушење на работните простории (писмо бр. 09-2969/1 
од 18. IX. 1972 година на Собранието на општината 
Тетово — Отсек за имотно-правни работи). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 937 од 17. XI. 1972 година. (1811) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 407, страна 329, книга II е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Живинарската 
фарма — Гевгелија, Јанчев Никола, шеф на смет-
ководството, му престанува правото за потпишува-
ње, бидејќи е разрешен од должност со одлуката 
на работничкиот совет, број 03-1561 од 13. XI. 1972 
година, од одржаната седница на 16. VI. 1972 го-
дина. 

За потписник на Живинарската фарма — Гев-
гелија во иднина останува стариот регистриран 
потписник Димитар Проданов, директор, кој иста-
та ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, сметано од 16. XI. 
1972 година. 

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

бр. 1034 од 28. XI. 1972 година. (1819) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 464, книга III е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата 
број 13 во Кавадарци, ул. „Фердо Росомански" бб., 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1207, страна 495, книга VII е запишано 
следното: Дејноста на Занаетчиското претпријатие 
за електроинсталатерски услуги „Занат Македони-
ја" — Скопје, согласно со одлуката на работната 
заедница број 164 од 2. X. 1972 година се проши-
рува и со паркетарска дејност, изработка — по-
ставување на подови од сите видови на паркет, 
тапацир подови, подови од пластична и друга ма-
терија, обложување на подови со паркет, жицање, 
стружење, мачкање и лакирање на паркет, поста-
вување плочки на ѕидови во вид на леперин. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 910 од 14. XI. 1972 година. (1823) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. X. 1972 година, рег. бр. 24/62, книга I е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Предил-
ницата „Битолатекс" — Битола, уште со производ-
ство и промет на горна трикотажа од волнено и 
синтетичко предиво. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Предилницата „Би-
толатекс" — Битола, бр. 1775 од 23. V. 1972 година 
и уверението од Одделението за инспекциски ра-
боти на Собранието на општината Битола, број 
3395/1 од 6. X. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 299/72. (1850) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. X. 1972 година, рег. бр. 4/57, книга II е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Дрвно-
индустрискиот комбинат „Црн Бор" — Прилеп, 
уште со прибирање на штедни влогови од врабо-
тените лица во комбинатот и други лица чии вло-
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тови можат да бидат орочени на одредени рокови 
и по видување, потоа земање на кредити од други 
банки и ставање на истите на располагање на фа-
бриките на комбинатот и надвор од него. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работничкиот совет на Дрвно-индустри-
скиот комбинат „Црн Бор ' — Прилеп, број 7142 од 
28. VIII. 1972 година и зтверенијата од Пазарната, 
Санитарната и Трудовата инспекција на Собрание-
то на општината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 295/72. (1856) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5 X. 1972 година, рег. бр. 20/63, книга I е запиша-
но следното: Се симнува присилната управа над 
Рудниците за експлоатација и оплеменување на 
неметали ,,Партизан'' — Прилеп. 

Овластено лице за потпишување е досегаш-
ниот присилен управник Миле Галески, кој е по-
ставен за генерален директор. 

Овие промени се извршени врз основа на ре-
шението на Собранието на општината Прилеп, број 
02-2498/1 од 15. X. 1971 година и одлуката на ра-
ботничкиот совет на Рудниците за експлоатација 
и оплеменување на неметали „Партизан" — При-
леп, број 91/1 од 14. XII. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 283/72. (1858) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. IX. 1972 година, рег. бр. 5/67, книга И е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата број 1 во Струга, на ЗИК „Скопско Поле" 
— работна единица — Млекара — Охрид, уште со 
продажба на јужно овошје, производи за домашни 
потреби, живина, сладолед и алкохолни и безал-
кохолни пијалоци. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работната единица — Млекара — Охрид, 
на ЗИК „Скопско Поле", број 161 од 4. VI. 1972 го-
дина и решението на Одделението за инспекциски 
работи на Собранието на општината Струга, број 
08-642/55 од 14. VII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 276/72. (1863) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. X. 1972 година, рег. бр. 20/63, книга I е запиша-
но следното: Се менува фирмата на Рудниците за 
експлоатација и оплеменување на неметали „Пар-
тизан" — Прилеп и гласи: Рудници и фабрика 
„Партизан" — Прилеп. 

Се проширува дејноста на Рудници и фабрика 
,,Партизан" — Прилеп, уште со: 

— испитување и експлоатација на украсен 
камен; 

— експлоатација на градежен материјал; 
— оплеменување на неметални минерални су-

ровини; 
— производство на градежни материјали; 
— преработка на украсни стени; 
— продавање на секаков градежен материјал 

од сопствено производство; 
— вградување на градежен материјал, лабора-

ториско и полуиндустриско испитување на неме-
тални минерални суровини и украсен камен. 

Овие промени се извршени врз основа на од-
луката на работничкиот совет на Рудници и фа-
брика „Партизан" - Прилеп, број 3/2 од 30. VI. 
1972 година и уверенијата на Пазарната, Санитар-
ната и Трудовата инспекција на Собранието на оп-
штината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 284 и 285/72. (1859) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. IX. 1972 година, рег. бр. 5/67, книга II е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата број 2 во Струга, на ЗИК „Скопско Поле" 
— работна единица — Млекара — Охрид, уште со 
про д а леба на јужно овошје, производи за домашни 
потреби, електро-уреди за потребите на домаќин-
ствата, риба и живина и алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работната единица — Млекара — Охрид, 
на ЗИК „Скопско Поле", број 161 од 4. IV. 1972 го-
дина и решението на Одделението за инспекциски 
работи на Собранието на општината Струга, бр. 
08-642/56 од 14. VII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 277/72. (1864) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 469, страна 577, книга III е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 7 во Кавадарци, 
ул. „Зелен пазар" број 7, на Агрокомбинатот „Тик-
веш" — Кавадарци, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет од одржаната седница на 24. XI. 
1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 829 од 24. XI. 1972 година. (1784) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 469, страна 577, книга III е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 5 во Кавадарци, ул. 
„Зелен пазар" број 5, на Агрокомбинатот „Тиквеш" 
— Кавадарци, согласно со одлуката на работнич-
киот совет, бр. 0201-3414/2 од 22. VIII. 1972 година, 
од одржаната седница на 20. VII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 830 од 24. XI. 1972 година. (1785) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. IX. 1972 година, рег. бр. 5/67, книга II е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата број 5 во село Пискупштина, Струга, на 
ЗИК „Скопско Поле" — работна единица — Мле-
кара — Охрид, уште со продажба на производи за 
потребите на домаќинството, мелнички преработки, 
сточна храна, живина и леб. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работната единица — Млекара — Охрид, 
на ЗИК „Скопско Поле", бр. 161 од 4. IV. 1972 го-
дина и решението на Одделението за инспекциски 
работи на Собранието на општината Струга, бр. 
08-642/54 од 14. VII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 274/72. (1862) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 469, страна 577, книга III е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 6 во Кавадарци, ул. 
„Браќа Џунови" број 6, на Агрокомбинатот „Тик-
веш" — Кавадарци, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Агрокомбинатот „Тиквеш" — 
Кавадарци, бр. 0201-3414/2 од 22. VIII. 1972 година, 
од одржаната седница на 20. VII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 831 од 24. XI. 1972 година. (1786) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 469, страна 577, книга III е запишано след-
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ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 2 во Кавадарци, ул. 
„Зелен пазар" број 2, на Агрокомбинатот „Тиквеш" 
— Кавадарци, согласно со одлуката на работнич-
киот совет на Агрокомбинатот „Тиквеш" — Кава-
дарци, број 0201-3414/2 од 22. VIII. 1972 година, од 
одржаната седница на 20. VII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 832 од 24. XI. 1972 година. (1787) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1591, страна 439, книга VII е запишано 
следното: Трговското претпријатие на големо и 
мало „Макоплод" — Скопје, ул. „11 Октомври" бр. 
125 е конституирано на 11. XI. 1972 година, согла-
сно со записникот на работничкиот совет бр. 01-929 
од 11. XI. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1014 од 23. XI. 1972 година. (1798) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 469, страна 579, книга III е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 12 во Кавадарци, 
ул. „Ѓуро Ѓаковиќ број 12, на Агрокомбинатот „Тик-
веш" — Кавадарци, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет од одржаната седница на 20. VII. 
1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 833 од 24. XI. 1972 година. (1788) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 469, страна 579, книга III е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 10 во Кавадарци, 
ул. „ЈНА" број 10, на Агрокомбинатот „Тиквеш" 
— Кавадарци, согласно со одлуката на работнич-
киот совет на Агрокомбинатот „Тиквеш" — Кава-
дарци, број 0201-3414/2 од 22. VIII. 1972 година, од 
одржаната седница на 20. VII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 834 од 24. XI. 1972 година. (1789) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 469, страна 579, книга III е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 3 во Кавадарци, ул. 
„Зелен пазар" број 3, на Агрокомбинатот „Тиквеш" 
— Кавадарци, согласно со одлуката на работнич-
киот совет на Агрокомбинатот „Тиквеш" — Кава-
дарци, број 0201-3414 од 22. VIII. 1972 година, од 
одржаната седница на 20. VII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 835 од 24. XI. 1972 година. (17Ѕ0) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 590, страна 569, книга III е запишано след-
ното: Самостојната организација на здружен труд, 
без својство на правно лице, со самостојна пресмет-
ка „Бел Камен" — Кавадарци (Погон), согласно со 
одлуката на работничкиот совет на Агрокомбинатот 
„Тиквеш" - Кавадарци, број 0201-3414 од 31. VII. 
1972 година, се издвојува од означениот Комбинат 
во самостојно претпријатие под фирма: Трговско 
претпријатие, на големо и мало „Бел Камен" — 
Кавадарци, ул. „Солунска Глава" број 18. Предмет 
на работењето на претпријатието е трговија со зе-
ленчук и овошје, месо и месни преработки, стока 
и сточна храна и селскостопански производи, мле-
ко и млечни производи, вештачки ѓубрива, сред-
ства за заштита на растенијата и репродукционен 
материјал. 

Претпријатието е основано со издвојување на 
Самостојната организација на здружен труд, без 
својство на правно лице, со самостојна пресметка 
„Бел Камен" — Кавадарци (Погон) од Агрокомби-
натот „Тиквеш" — Кавадарци, согласно со горена-
ведената одлука. 

Трговското претпријатие на големо и мало „Бел 
Камен" — Кавадарци ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Јордан Шемов, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Се брише од регистарот на претпријатијата и 

дуќаните од рег. бр. 469, страна 67, книга III Са-
мостојната организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице, со самостојна пресметка „Бел 
Камен" — Кавадарци (погон) на Агрокомбинатот 
„Тиквеш" — Кавадарци, поради издвојување во 
самостојно претпријатие под назив: Трговско прет-
пријатие на големо и мало „Бел Камен" — Кава-
дарци, согласно со горенаведената одлука. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 778 од 23. XI. 1972 година. (1794) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 469, страна 579, книга III е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 10 во Кавадарци, 
ул. „ЈНА" број 9, на Агрокомбинатот „Тиквеш" — 
Кавадарци, согласно со одлуката на работничкиот 
совет број 0201-3414/2 од 22. VIII. 1972 година, од 
одржаната седница на 20. VII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп. 
бр. 836 од 24. XI. 1972 година. (1791) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 469, страна 391, книга III е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 13 во Неготино, ул. 
„Јане Сандански" бб., на Агрокомбинатот „Тик-
веш" — Кавадарци, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Агрокомбинатот „Тиквеш" — 
Кавадарци, број 0201—3414/2 од 22. VIII. 1972 го-
дина од одржаната седница на 20. VII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 825 од 24. XI. 1972 година. (1795) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 977, страна 795, книга IV е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Занаетчиското 
градежно претпријатие „Македонија" — Скопје, 
Мирко Борисов Солтиров, управник, му престану-
ва правото за потпишување, бидејќи е разрешен 
од должност со решението на работничкиот совет 
од 29.111. 1967 година. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
со одлуката на работничкиот совет, од одржаната 
седница на 2. VI. 1967 година Богоја Цветановски, 
кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, сме-
тано од 3. XI. 1972 година. 

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

бр. 997 од 16. XI. 1972 година. (1800) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1581, страна 381, книга VII е запишано 
следното: Претпријатието за услуги во прометот 



Стр. 982 - Бр. 34 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 5 октомври 1973 

„Технокомерц" — Скопје, согласно со одлуката на 
работничкиот совет од одржаната седница на 22. 
XI. 1972 година ја менува фирмата и ќе гласи: 
„Технокомерц" — претпријатие за внатрешен про-
мет, на големо и мало — Скопје, ул. „Индустри-
ска" бб. 

Дејноста на споменатото претпријатие согласно 
со одлуката на работничкиот совет од одржаната 
седница на 22. XI. 1972 година се проширува и со 
промет, на големо и мало, со резервни делови и 
авто гуми. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1036 од 28. XI. 1972 година. (1801) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1581, страна 381, книга VII е запишано 
следното: Претпријатието за услуги во прометот 
„Технокомерц" — Скопје се преселува од ул. 
„Илинденска" број 41, на ул. „Индустриска" бб, 
согласно со решението на Собранието на град 
Скопје — Одделение за инспекции, Уп. бр. 12-26873 
од 15. XI. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, 
бр. 1037 од 28. XI. 1972 година. (1802) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 898, страна 203, книга IV е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Претставништвото во Скопје, ул. „256" 
бб, на Трговското претпријатие, на големо, извоз-
увоз „Ковинотехна" - Цеље, согласно со одлука-
та на работничкиот совет од одржаната седница 
на 31. VIII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 922 од 17. XI. 1972 година. (1804) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 990, страна 879, книга IV е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Претставништвото во Скопје, ул. „27 
март" број 10, на „Адриакомерце" увоз-извоз -
Копер, согласно со одлуката на работничкиот со-
вет, од одржаната седница на 20. IX. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 905 од 27. XI. 1972 година. (1807) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. VII. 1972 година, страна 25, реден број 1, книга 
II е запишано под фирма: Земјоделско-индустри-
ски комбинат „Винојуг" — Гевгелија, Претставни-
штво — Струмица. Предмет на работењето на прет-
ставништвото е заклучување на договори за ку-
попродажба на следните стоки: 

— сите видови земјоделски производи; 
— сите видови алкохолни и безалкохолни пи-

јалоци на големо и мало; 
—сточни и млечни производи; 
— репродукционен материјал; 
— механизирани средства за земјоделство и 

градежништво; 
— сиот градежен материјал; 
— сите видови на семенска стока, овошни и 

лозови садници и материјал за садници на шумар-
ство и паркови; 

— сите видови на помошен материјал и репро-
дукционен материјал во земјоделството; 

— сите видови на средства за заштита во зем-
јоделството и во шумарството; 

— сите видови на опрема, механизација, тран-
спортни и други средства (нови и употребувани); 

— сите видови на резервни делови и опрема 
за механизација; 

— кабаста и концентрирана сточна храна; 

— приплоден и товен материјал; 
— сточарски производи во свеж и преработен 

облик; 
— сите видови на амбалажа на земјоделски 

производи од странски и домашни производители; 
— нафта, нафтени деривати и маст; 
— сите видови на земјоделски производи (зем-

јоделски, овоштарски, сточарски), индустриски и 
прехранбени преработки за домашен пазар; 

— застапништва и агенциско посредништво, 
консигнација на стока предвидена во дејноста; 

— текстил, куси и плетени стоки, конфекција, 
волна и предиво; 

— галантериски и базарски стоки, конфекција, 
волна и предиво; 

— галантериски и базарски стоки, играчки; 
— крзнени стоки; 
— јажарски стоки; 
— каделни и јутени производи; 
— кожа, седларски стоки и прибор; 
— производи од гума, каучук и пластични 

маси; 
— железарски и метални стоки, велосипед;!, 

машини за шиење и прибор; 
— моторни возила, резервни делови, гуми и 

прибор; 
— масла и мазива, деривати на нафта; 
— фотографски и оптички апарати, инструмен-

ти и прибор; 
— медицински, здравствени и научни апарати, 

инструменти и прибор; 
— музички инструменти, радио-апарати, теле-

визори и прибор; 
— експлозиви и пиротехнички материјали; 
— бои, лакови, хемикалии, каучук, прибор и 

кибрит; 
— парфимериски и козметички стоки; 
— дрво, јаглен и дрво за огрев; 
— стакло, порцелан и керамички стоки; 
— намештај; 
— канцелариски материјали, хартија, школски 

прибор за пишување и целулоза; 
— животни прехранбени продукти и предмети 

за домашни потреби; 
— деликатеси производи; 
— отпадоци; 
— производи врз основа на шеќер и какао; 
— антиквитети и уметнички творби; 
— сирова кожа, волна и крзно; 
— животински отпадоци и влакна; 
— индустриски растенија; 
— лековити растенија; 
— птици, јајца, пердуви и живина; 
— производи од домашна дејност и уметнички 

занаети; 
— дрогериски стоки; 
— стари предмети; 
— технички стоки за снабдување на производ-

ни работни организации и организации од опште-
ствен интерес и занаетчиство, и тоа: 

— машини, уреди (технички и железарски) и 
метални стоки; 

— бои и хемикалии; 
— огноотпорни материјали и неметали; 
— технички горива и мазива, резервни делови 

и утензилии и прибор; 
— електротехнички материјали; 
— градежни материјали; 
— алат, опрема и прибор за занаетчиство; 
— руди и преработки од руди; 
— ваљани и влечени производи па обоената 

металургиј а; 
— ваљани и влечени производи на црната ме-

талургија. 
Раководител е дипломиран економист Борис 

Илиев Караманов. 
Претставништвото е основано од ЗИК „Винојуг" 

— Гевгелија, со одлуката на работнички совет, бр. 
024655 од 15. VI. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
166/72. (1715) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, па 
25. X. 1972 година, страна 439, реден број 1 е запи-
шана под фирма: Чевларска индустрија ,,Чик" — 
Куманово, Продавница, со седиште во Штип, ул. 
„Јосиф Ковачев" бб. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на чевли (машки, жен-
ски и детски) со дополнување на асортиманот од 
другите домашни и странски производители на 
чевли, кожна галантерија и чадори. 

Раководител на продавницата е Димитар Ку-
лаков. 

Продавницата е во состав на Чевларската ин-
дустрија „Чик" — Куманово. Основана е со одлу-
ката на деловниот одбор, бр. 116/1 од 7. VIII. 1972 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
35/72. (1717) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. IX. 1972 година, страна 373, реден број 12 е за-
пишана под фирма: Претпријатие за трикотажа и 
конфекција „Трико" — Виница, Продавница во 
Штип, ул. „Христијан Тодоровски-Карпош" бб. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на трикотажни и конфекциски производи и 
друга трговска стока. 

Раководител на продавницата е Ратка Мар-
кова. 

Продавницата е во состав на Претпријатието 
за трикотажа и конфекција „Трико" — Виница. 
Основана е со одлуката на работничкиот совет, бр. 
1550 од 19. X. 1971 година. 

Продавницата нема посебно својство на прав-
но лице. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
198/72. (1718) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. X. 1972 година, страна 441, реден број 33 се за-
пишани следните продавници: 

1. ЗИК „Црвена ѕвезда" — Штип, Продавница 
број 2 во Штип, ул. „Ванчо Прке" бр. 46. 

Раководител на продавницата е Симеон Никола 
Трнинков. 

2. ЗИК „Црвена ѕвезда" — Штип, Продавница 
број 4 во Штип, ул. „Борис Кидрич" бр. 18. 

Раководител на продавницата е Михаил Јо-
ванов. 

3. ЗИК „Црвена ѕвезда" — Штип, Продавница 
број 5 во Штип, ул. „Маршал Тито" бр. 55. 

Раководител на продавницата е Васил Пана-
јотов. 

4. ЗИК „Црвена ѕвезда" — Штип, Продавница 
број 3 во Штип, ул. „Тошо Арсов" бр. 40. 

Раководител на продавницата е Перо Рамба-
бов. 

Предмет на работењето на продавниците е 
продажба на месо од сите видови, месни произво-
ди, заклана живина, јајца и обработени црева. 

Продавниците се во состав на Земјоделско-ин-
дустрискиот комбинат „Црвена ѕвезда" — Штип. 
Основани се со одлуката на централниот работ-
нички совет на комбинатот, бр. 1150 од 15. VI. 1972 
година. 

Продавниците ќе работат во склопот на пого-
нот — Кланица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
167/72. (1719) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. V. 1972 година, страна 408, реден број 41 е за-
пишана под фирма: Производно трговско претпри-
јатие на големо и мало „Европа" — Штип, Тргов-
ска продавница број 35 во Штип, ул. „Маршал 
Тито" бб. Предмет на работењето на продавницата 

е продажба на сите видови селско-стопански про-
изводи, овошје, зеленчук и јужно овошје, продаж-
ба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, пиво, 
цигари, кибрит, кисела вода, оцет, продажба на 
прехранбена колонијална стока, продажба на го-
тови производи на основа шеќер и какао, таан алва, 
вафел производи, кафе, разни зачини, млечни про-
изводи, смрзната риба, какао, како и останати сто-
ки спрема извршената регистрација за дејност на 
претпријатието „Европа" — Штип. 

Раководител на продавницата е Драги Јованов. 
Продавницата е во состав на Производното тр-

говско претпријатие „Европа" — Штип. Основана е 
со одлуката на работничкиот совет, бр. 398 од 4. V. 
1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
127/72. (1720) 

КОНКУРСИ 
Советот на Природно-математичкиот факултет 

— Скопје, врз основа на член 158 од Законот за 
високото школство на СРМ, распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. за по еден наставник во звањето редовен 

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

— геометрија и 
— екологија на растенијата 
2. за еден наставник во звањето виш предавач 

или предавач за предметот методика на физич-
ката настава; 

3. за еден асистент при Физичкиот институт. 
Пријавите, во четири примероци, од кои ед-

ната таксирана со 2 динари таксена марка се под-
несуваат до Секретаријатот на факултетот. Кон 
пријавата се приложува дипломата за завршена 
високошколска настава (Природно-математички 
факултет), кратка биографија и список на научни 
трудови, со по еден примерок од истите. 

За кандидатите кои ќе конкурираат за работ-
ното место асистент, посебен услов е познавање на 
еден странски јазик (англиски, француски, герман-
ски или руски), што ќе го докажат со уверение од 
соодветните катедри при филозофскиот факултет 
или школата за странски јазици. 

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавува-
њето. (1250) 

СОВЕТОТ НА ВИШАТА ШКОЛА ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАБОТНИЦИ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на наставник (во звањето предавач или 
професор на виша школа) по предметот 

СЕМЕЈСТВОТО И ПРАВНО РЕГУЛИРАЊЕ НА 
СЕМЕЈНИТЕ ОДНОСИ 

Пријавените кандидати по овој конкурс треба 
да ги исполнуваат условите предвидени во член 
134 од Законот за високото школство во СРМ, како 
и член 169, 170 и 171 од Статутот на Вишата шко-
ла за социјални работници во Скопје. 

Пријавите со потребните документи се подне-
суваат до Секретаријатот на Школата. 

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

(1266) 



Стр. 984 - Бр. 34 

Врз основа на член 45 од Статутот на Меди-
цинскиот центар — Титов Велес и член 33 од Пра-
вилникот за стручно усовршување на работниците 
се распишува 

К О Н К У Р С 

за упатување на специјализација 
здравствен работник — фармацевт 

Се распишува конкурс за упатување на спе-
цијализација на здравствен работник — фарма-
цевт по специјалноста Медицинска биохемија. 

У с л о в и : Кандидатот по овој конкурс треба 
да ги исполнува следните услови: 

— завршен задолжителен приправнички стаж, 
односно три години стаж; 

— положен стручен испит; и 
— познавање на еден странски јазик во тол-

гпва мера да може да ја следи стручната литера-
тура. 

Надоместот на личниот доход на кандидатот кој 
ќе успее на конкурсот за времето на социјализа -
цијата ќе се определи со Правилникот за распре-
делба на личните доходи на работниците. 

Молбите со потребната документација да се 
достават до Одделот за општи работи при Меди-
цинскиот центар — Титов Велес, ул. „Шефки Са-
ли" бр. 2 во рок од 15 дена сметано од денот на 
објавувањето на конкурсот во „Службен весник на 
СРМ". (1193) 

Советот на Економскиот факултет во Скопје 
распишува 

К О Н К У Р С 

за избор на асистенти во постојан работен однос 
по предметите: 

— Политичка економија 
— Стопанска историја 
— Економика на прометот 
— Математика за економисти 
— Основи на книговодството 
— Специјални книговодства 
— Теорија на трошоците 
— Теорија на билансот и анализа на работе-

њето 
— Планирање и деловна политика на прет-

пријатијата 
— Комерцијално работење на претпријатијата 

и испитување на пазарот 
— Технологија со познавање на стоките 
— Економика и организација на индустриските 

претприј атија 
— Економика и организација на претпријати-

јата 

За предметот Политичка економија конкурсот 
се однесува за три асистента, за предметот Мате-
матика за два асистента, а за сите други предмети 
по еден асистент. 

Условите за прием се регулирани со членовите 
236, 237 и 238 од Статутот на Економскиот факул-
тет во Скопје, а поблиски информации можат да 
се добијат во Деканатот. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
факултетот заклучно со 30. XI. 1973 година. (1194) 

5 октомври 1973 

Советот на Болницата за нервни и душевни 
болести — с. Бардовци — Скопје распишува 

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

1. Одделенски медицински техничари — сестри 2 
Услови: Кандидатите треба да имаат завршено 

виша стручна подготовка, со над три години ра-
ботно искуство во струката и положен стручен 
испит. 

Конкурсот ќе биде отворен 15 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Молбите со кратка биографија, таксирани со 
1 динар таксена марка, да се доставуваат ком-
плетни до Општото одделение на Болницата. 

Некомплетираните молби нема да бидат раз-
гледувани. (1195) 

Советот во потесен состав на Специјалната 
болница за белодробна туберкулоза, с. Јасеново — 
Титоввелешко, во врска со членот 1 од Законот за 
изменување и дополнување на Законот за начинот 
на пополнување на работните места со неполно 
работно време и членот 7 став 1 и 2 точка б) и д) 
од Правилникот за систематизација на работните 
места во Болницата распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работните места 

со неполно работно време и тоа: 

1. еден лекар специјалист за внатрешни боле-
сти и 

2. еден лекар стоматолог. 
Лекарот од точката 1 ќе работи еден ден во 

седмицата по 2 саати ефективно работно време. 
Лекарот од точката 2 ќе работи два дена во 

седмицата по 2 саати ефективно работно време. 
Висината на личниот доход ја определува Со-

ветот во потесен состав на Болницата со одделна 
одлука. 

Конкурсот ќе трае 15 дена сметано од денот 
на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Право на учество на конкурсот имаат лицата 
што се наоѓаат како безработни во евиденцијата 
на Општинскиот завод за вработување на работ-
ниците или делумно вработени работници. 

Писмени пријави, таксирани со 2 динари так-
сена марка да се поднесуваат преку Конкурсната 
комисија до Советот во потесен состав на Болни-
цата Јасеново заедно со другите документи. (1196) 

СОДРЖИНА 
Страна 

362. Одлука за определување на банка за 
склучување на странски финансиски кре-
дити и за намените за користење на кре-
дитите — — — — — — — — — 969 

363. Решение за разрешување од должност 
помошник директор на Републичкиот за-
вод за унапредување на школството — — 969 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

132. Упатство за одредување на техничките 
елементи на обрасците пропишани за во-
дење на матичната евиденција на осигу-
рениците — — — — — — — — — 969 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-601-128 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


