
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 5 јуни 1971 
С к о п ј е 

Број 20 Год. ХХУП 

Претплатата за 1971 година изне-
сува 100 динари. Овој број чини 
2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

117. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕ-

ДУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за уредување и користење на 
градежно земјиште,, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 мај 1971 година и, на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
27 мај 1971 година. 

Број 03-1954 
28 мај 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

НОТ ЗА УРЕДУВДЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА 
ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
Во Законот за уредување и користење на гра-

дежно земјиште („Службен весник на СРМ" бр. 
26/68) во член 8, алинеја 4 зборовите „во поглед 
на надоместувањето на земјиштето, уништената 
култура и урнатите објекти" се бришат. 

Член 2 
Во членот 15 ставот 2 се менува и гласи: 
„Во договорот ќе се утврди начинот на кој 

ќе му се рефундираат на инвеститорот трошоците 
за опремување на градежното земјиште со објекти 
и инсталации за заедничко и индивидуално ко-
мунално користење". 

Член 3 
Член 17 се менува и гласи: 
„Со програмата за уредување на градежното 

земјиште се утврдуваат условите, изворите и на-
чинот на користењето на средствата за опремување 
на градежното земјиште со објекти и инсталации 
за заедничко комунално користење". 

Член 4 
Членот 22 се брише. 

Член 5 
Членот 25 се брише. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

118. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за социјална заштита, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 27 мај 1971 година, и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор, 
одржана на 27 мај 1971 година. 

Бр. 03-1985 
28 мај 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛ-

НА ЗАШТИТА 

Член 1 
Во Законот за социјална заштита („Службен 

весник на СРМ" бр. 16/70) во член 87, алинеја 2, 
бројката 2,5% се заменува со бројката 0,67%. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1. I. 1971 година. 

119. 
Врз основа на Уставниот амандман IX, точка 

1, став 2, Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 27 мај 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. Соборот ја усвојува иницијативата за изме-

на на Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија, дадена од Комисијата за4 уставни прашања 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, и се утврдува Предлог за пристапување 
кон измена на Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. 

2. Предлогот за пристапување кон измена на 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
во смисла на амандманот IX, точка 1, став 3, Со-
борот им го поднесува на Соборот на општините, 
Стопанскиот собор, Просветно-културниот собор и 
Социјално-здавствениот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕЦУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1864 
28 мај 1971 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, с. р. 
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120. 
Врз основа на член 14 од Законот за стопан-

ските судови во СР Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 мај 1971 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 27 
мај 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ И СУДИИТЕ-ПО-
РОТНИЦИ ВО ВИШИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО 
СКОПЈЕ И ВО ОКРУЖНИТЕ СТОПАНСКИ СУ-

ДОВИ 

I 
Во Одлуката за утврдување бројот на судиите 

и судиите-поротници во Вишиот стопански суд во 
Скопје и во окружните стопански судови („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 22/66, 21/68, 5/69 и 43/69) 
во точката 2, алинеја 2 се менува и гласи: 

„2. Окружниот стопански суд во Скопје на 21" 

П 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1986 
28 мај 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

121. 
Врз основа на член 24 и 25 од Законот за 

судовите од општа надлежност („Службен весник 
на СРМ" бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 мај 1971 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
27 мај 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ И СУДИИТЕ - ПО-

РОТНИЦИ ВО ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ 

I 

Во Одлуката за утврдување бројот на судиите 
и судиите-поротници во окружните судови („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 22/67, 13/67, 5/69 и 43/69), 
во точката 1 алинеја 1 се менува и гласи: 

,Д. Окружниот суд во Скопје на 44". 

П 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1987 
28 мај 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

122. 
Врз основа на член 92 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 27 мај 1971 година, и на седницата на Со-
цијално-здравствениот собор, одржана на 27 мај 
1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЗАВРШНАТА 
СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СОЦИ-

ЈАЛНИ УСТАНОВИ ЗА 1970 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Завршната сметка на 

Републичкиот фонд за социјални установи за 1970 
година, што ја донесе Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за социјална заштита, на седницата 
одржана на 9 март 1971 година, под бр. 79/1971 го-
дина. 

П 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1992 
28 мај 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

123. 
Врз основа на член 92 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата на Републичкиот собор, одржана 
на 27. V. 1971 година и на седницата на Соција^но" 
здравствениот собор, одржана на 27. V. 1971 тодиќ% 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ-
ОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СО-

ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЗА 1971 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Финансискиот план на 

Републичкиот фонд за социјална заштита за 1971 
година, што го донесе Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за социјална заштита, на седницата 
одржана на 9 март 1971 година, под бр. 80/1971. 

П 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1993 
28 мај 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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124. 
Врз основа на член 70, точка 5, во врска со 

член 124, став 1 и член 464, став 1 од Деловникот 
на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 29 април 1971 годи-
на, на седницата на соборот на општините, одр-
жана на 29 април 1971 година, на седницата на 
Стопанскиот собор, одржана на 29 април 1971 годи-
на, на седницата на Просветно-културниот собор, 
одржана на 27 мај 1971 година и на седницата на 
Социјално-здравствениот собор, одржана на 27 мај 
1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕ-
НОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗ-
БОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО 

НА СРМ 

I. Се разрешуваат од членови на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата (Комиси-
јата): 

1. Трајан Хиохи, пратеник на Републичкиот 
собор, 

2. Ванчо Чучевски, пратеник на Републичкиот 
собор. 

П. Се избираат за членови на Комисијата: 
1. Ќемали Шабан, пратеник на Републичкиот 

собор; 
2. Петрит Муча, пратеник во Соборот на оп-

штините; 
3. Благоја Христов, пратеник во Стопанскиот 

собор; 
4. Благоја Козар, пратеник во Стопанскиот 

собор; 
5. Филип Филиповски, пратеник во Просветно-

културниот собор; 
6. Мирко Крстевски, пратеник во Просветно-

културниот собор; 
7. Раде Петровски, пратеник во Социјално-

здравствениот собор; и 
8. Васко Давидовски, пратеник во Социјално-

здравствениот собор. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1988 
28 мај 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

125. 
Врз основа на член 70, точка 5, во врска со 

член 124, став 1 и член 464, став 1 од Деловникот 
на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на Ре-
публичкиот собор, оджана на 29 април 1971 го-
дина, на седницата на Соборот на општините, одр-
жана на 29 април 1971 година, на седницата на 
Стопанскиот собор, одржана на 29 април 1971 го-
дина, на седницата на Просветно-културниот со-
бор, одржана на 27 мај 1971 година и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор, одржана 
на 27 мај 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕ-
НОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ОД-
НОСИТЕ СО СТРАНСТВО НА СОБРАНИЕТО НА 

СРМ 

I. Се разрешуваат членовите на Комисијата за 
прашања на односите со странство (Комисијата) 
избрани од редот на јавните работници: 

1. Владо Малевски; 
2. Милан Турчинов; 
3. Морис Шами; 
4. Христо Андоновски; 
5. Ахил Тунте; 
6. Музафер Туфаи; и 
7. Милка -Калајџиска. 
П. за членови на Комисијата се именуваат: 
1. Ванчо Чучевски, пратеник на Републичкиот 

собор; 
2. Драган Арсов, пратеник на Републичкиот 

собор; 
3. Кире Михајловски, пратеник на Републич-

киот собор; 
4. Љубомир Зафировски, пратеник на Соборот 

на општините; 
5. Перо Ганчевски, пратеник на Стопанскиот 

собор; 
6. Фахри Каја, пратеник на Просветно-култур-

ниот собор; и 
7. д-р Драган Христовски, пратеник на Соци-

јал но-здравствениот собор. 
Ш. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1989 
28 мај 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

126. 
Врз основа на член 70, точка 5, во врска со 

член 124, став 1 и член 464, став 1 од Деловникот 
на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 29 април 1971 годи-
на, на седницата на Соборот на општините, одр-
жана на 29 април 1971 година, на седницата на 
Стопанскиот собор, одржана на 29 април 1971 го-
дина, на седницата на Просветно-културниот собор, 
одржана на 27 мај 1971 година и на седницата на 
Социјално-здравствениот собор, одржана на 27 мај 
1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕ-
НОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА ОПШТЕСТВЕН 

НАДЗОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

I. Се разрешуваат членовите на Комисијата за 
општествен надзор (Комисијата): 

1. Ќемали Шабан, пратеник на Републичкиот 
собор; 

2. Дојчин Апчевски, пратеник на Републичкиот 
собор. 

П. За членови на Комисијата се избираат: 
1. Илија Каровски, пратеник на Соборот на 

општините; 
2. Мелко Антевски, пратеник на Стопанскиот 

собор; 
3. Цане Скерлевски, пратеник на Просветно-

културниот собор; и 
4. Душко Цветковски, пратеник на Социјално-

здавствениот собор. 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1990 
28 мај 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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127. 
Врз основа на член 70, точка 5, во врска со 

член 124, став 1 и член 464, став 1 од Деловникот 
на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 29 април 1971 го-
дина, на седницата на Соборот на општините, одр-
жана на 29 април 1971 година, на седницата на 
Стопанскиот собор, одржана на 29 април 1971 го-
дина, на седницата на Просветно-културниот собор, 
одржана на 27 мај 1971 година и на седницата на 
Социјално-здравствениот собор, одржана на 27 мај 
1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕ-
НОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА ПРЕТСТАВКИ И 

ПОПЛАКИ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

I. Се разрешува од член на Комисијата за 
претставки и поплаки (Комисијата) Ванчо Цвет-
ковски, пратеник на Републичкиот собор. 

П. За членови на Комисијата се избираат: 
1. Стојна Макасчиева, пратеник на Соборот на 

општините; 
2. Круме Танасовски, пратеник на Стопанскиот 

собор; 
3. Костадин Костов, пратеник на Просветно-

културниот собор; и 
4. Душан Михајловски, пратеник на Социјално-

здравствениот собор. 
Ш. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1991 
28 мај 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

128. 
Врз основа на член 461 од Деловникот на Со-

бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 27 мај 1971 година, и на седницата на 
Соборот на општините, одржана на 27 мај 1971 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ И ДЕЛОКРУГ НА СЛУЖБИТЕ 
НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. СЛУЖБИ НА СОБРАНИЕТО 
1. Во Собранието се основаат следните служби: 
— Служба на Републичкиот собор; 
— Служба на Соборот на општините; 
— Служба на Стопанскиот собор; 
— Служба на Просветно-културниот собор; 
— Служба на Социјално-здравствениот собор; 
— Кабинет на претседателот на Собранието; 
— Секретаријат за информации; 
— Служба за документација и библиотека; 
— Служба за сојузните пратеници; и 
— Одделение за општи работи. 
2. Постојаните комисии на Собранието имаат 

секретар. 
3. Собранието има советници. 

П. ДЕЛОКРУГ НА СЛУЖБИТЕ 
4. Службата на соборот ги врши стручните и 

други работи за потребите: 
— на соборот и на неговите работни тела 

што се однесуваат на: обезбедување и давање 

стручни мислења по прашањата што ги претре-
сува соборот односно негово работно тело; подгот-
вување на програми и планови за работа на собо-
рот односно на негово работно тело и извршува-
ње на тие програми и планови; извршување на за-
клучоците на соборот односно на негово работно 
1ело и изготвување на предлози на акти кога 
соборот односно негово работно тело тоа ќе го 
определи; 

— на претседателот на соборот односно на 
претседателот на работно тело на соборот што се 
однесуваат на подготвувањето и организирањето на 
седниците на соборот односно на негово работно 
тело; 

— на членовите на соборот што се однесуваат 
на вршењето на нивната пратеничка функција во 
Собранието како и на обезбедување на документа-
циони и други материјали и податоци. 

Службата на соборот врши и други работи за 
потребите на соборот односно на негово работно 
тело, што ќе и ги довери соборот односно негово 
работно тело или нивните претседатели. 

5. Со службата на соборот раководи секре-
тарот на соборот. 

Во службата на соборот можат да се назна-
чуваат советници, секретари на одбори и стручни 
соработници (стручни работници на соборот), ка-
ко и други работници. 

Стручните и другите работи за потребите на 
одборите на соборот ги вршат секретарите на одбо-
рите, советниците или стручните соработници на 
службата на соборот. 

За потребите на два или повеќе одбори на 
еден или повеќе собори стручните и другите ра-
боти може да ги врши еден секретар на одбор 
односно друг стручен работник. 

6. Кабинетот на претседателот на Собранието 
врши работи за потребите на претседателот. 

Со Кабинетот раководи шеф на Кабинетот. 
7. Секретаријатот за информации врши работи 

што се однесуваат на информирањето на Јавноста 
за работата на Собранието, неговите собори и нив-
ните работни тела како и на пратениците и под-
готвува и издава публикации и други материјали 
за прашања од работата на Собранието. 

Со работата на Секретаријатот за информации 
раководи секретар. 

8. Службата за документација и библиотека 
врши работи што се однесуваат на: собирањето, 
средувањето, обработката и објавувањето на доку-
ментационите материјали, уредувањето и издава-
њето на стенографските белешки и други матери-
јали, како и работите во врска со чувањето на до-
кументите и книжниот фонд и нивното користење. 

Со Службата за документација и библиотека 
раководи началник. 

9. Службата за сојузните пратеници врши ра-
боти за потребите на сојузните пратеници што се 
избрани во Републиката, во врска со вршењето на 
нивната функција. 

Со службата за сојузните пратеници раководи 
началник. 

10. Одделението за општи работи врши финан-
сиско-материј алии, преведувачки, стенографски и 
дактилографски работи, работи на општата адми-
нистрација, работи во врска со работните односи 
на работниците, работи во врска со обезбедување, 
одржувањето на редот и безбедноста во зградата 
на Собранието, како и други општи работи за по-
требите на Собранието, пратениците и службите на 
Собранието. 

Со Одделението за општи работи раководи на-
чалник. 

11. Секретарите на постојаните комисии на Со-
бранието ги вршат стручните и другите работи за 
тие комисии. 

12. Советниците на Собранието вршат стручни 
работи во одделни области за потребите на Со-
бранието што ќе им ги довери претседателот на Со-
бранието, а можат да вршат стручни работи и за 
собор или за определено тело на Собранието или ;;а 
одделна служба ћа Собранието. 
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13. Во постојаните комисии на Собранието, во 
Кабинетот на претседателот на Собранието и во 
Службата за сојузните пратеници можат да се наз-
начуваат советници и стручни соработници (струч-
ни работници) како и други работници. 

Ш. СЕКРЕТАР НА СОБРАНИЕТО 
14. Секретарот на Собранието врши општо ра-

ководење со службите на Собранието, ја органи-
зира и усогласува работата на службите на Собра-
нието, и се грижи за унапредување организација-
та на работењето и за уредување на внатрешните 
односи во службите на Собранието. 

Во случај на отсутност или спреченост секре-
тарот на Собранието го заменува еден од секре-
тарите на соборите, што ќе го определи претседа-
телот на Собранието. 

15. За проучување на одделни прашања, за из-
работка на нацрти или предлози на акти или за да-
вање мислења односно предлози по одделни струч-
ни прашања, секретарот на Собранието може да 
формира стручни групи од редот на работниците на 
службите на Собранието, а може да задолжува и 
одделни стручни и други работници на службите 
на Собранието за вршење на други работи, по прет-
ходно прибавено мислење од секретарите на со-
борите, односно од раководителите на другите 
служби на Собранието. 

Секретарот на Собранието ги определува струч-
ните и другите работници на службите на Собра-
нието, што ќе ги вршат стручните и други работи 
за стручните совети и за другите работни тела 
на Собранието, ако тие немаат свој секретар. 

16. Секретарот на Собранието може да има 
еден помошник. 

Помошникот му помага на секретарот во вр-
шењето на неговите функции во работите што 
тој ќе му ги определи и за својата работа нему 
му е одговорен. 

17. За разгледување на прашања во врска со 
организирањето и усогласувањето на работата на 
службите на Собранието и за унапредување на 
нивната работа, како и за давање стручни мисле-
ња на секретарот на Собранието по тие и други 
прашања, секретарот на Собранието свикува ко-
легиум. 

Колегиумот го сочинуваат секретарите на собо-
рите, шефот на Кабинетот на претседателот на Со-
бранието и советниците на Собранието, а на од-
делни седници на колегиумот секретарот на Со-
бранието може да повикува и други стручни ра-
ботници на службите на Собранието. 

IV. ОДГОВОРНОСТ НА РАКОВОДИТЕЛИТЕ НА 
СЛУЖБИТЕ 

18. Раководителите на службите, освен секре-
тарите на соборите, за својата работа и за рабо-
тата на службите со кои раководат му одговараат 
на секретарот на Собранието, ако со оваа одлука 
или со друг акт на Собранието за одделни рако-
водители на служби односно за одделни раководни 
работници не е поинаку определено. 

19. Шефот на Кабинетот на претседателот на 
Собранието за својата работа и за работата на Ка-
бинетот му одговара на претседателот на Собра-
нието. 

За извршувањето на задачите и работите што 
ќе им ги довери претседателот на Собранието, со-
ветниците во Кабинетот му одговараат на прет-
седателот на Собранието. 

20. За извршувањето на задачите и работите 
за потребите на одборот, секретарот на одборот му 
е одговорен на одборот. 

Секретарот на одборот е должен да постапува 
според упатствата на претседателот на одборот во 
извршувањето на задачите и работите за потребите 
на одборот, а во поглед на начинот на организи-
рањето и усогласувањето на стручната работа и 
за извршувањето на задачите одговорен му е и на 
секретарот на соборот. 

21. За извршување на задачите и работите за 
потребите на постојана комисија на Собранието, 
секретарот на комисијата и одговара на комиси-
јата. 

Секретарот на постојаната комисија е должен 
да постапува според упатствата на претседателот 
на комисијата во извршувањето на задачите и ра-
ботите за потребите на комисијата, а во поглед на 
начинот на организирањето и усогласувањето на 
стручната работа и за извршувањето на задачите 
одговорен му е и на секретарот на Собранието. 

22. За својата работа советникот на Собранието 
му одговара на претседателот на Собранието, а ра-
боти и според упатствата на секретарот на Собра-
нието. 

V. НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ 
23. Прием на работници на работните места во 

службите на Собранието се врши врз основа на 
конкурс. 

За приемот на работници во службите на Со-
бранието што ги назначува претседателот на Со-
бранието конкурсот не е задолжителен. 

За потребите од прием на работници на непо-
полнетите работни места во службите на Собра-
нието, освен за работниците што ги назначува прет-
седателот на Собранието, решава работната заед-
ница во согласност со секретарот на Собранието. 

Решенијата за назначувањето и за престанок 
на работниот однос на работниците од претходниот 
став ги донесува секретарот на Собранието. 

24. Шефот на Кабинетот на претседателот на 
Собранието, советниците на Собранието и совет-
ниците во Кабинетот на претседателот на Собра-
нието ги назначува и ги разрешува од должност 
претседателот на Собранието. 

Личниот доход на работниците од претходниот 
став го определува претседателот на Собранието. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
25. Прописите за систематизацијата на работ-

ните места и другите општи акти на работната за-
едница на службите на Собранието ќе се усогласат 
со одредбите на оваа одлука најдоцна во рок од три 
месеци од денот на нејзиното влегување во сила. 

26. Оваа одлука влегува во сила веднаш по 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1994 
28 мај 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

129. 
Врз основа на член 19 од Законот за судовите 

од општа надлежност и член 6 од Законот за сто-
панските судови во Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 42/65), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, по предлог од Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 27 мај 1971 година, и 
на седницата на Соборот на општините, одржана 
на 27 мај 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА ОКРУЖ-
НИОТ СУД ВО СКОПЈЕ И ОКРУЖНИОТ СТО-

ПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

1. Се разрешува Драган Миќевски, од должно-
ста судија на Окружниот суд во Скопје — по не-
гово барање. 

2. Се разрешува Благој Сушелски, од долж-
носта судија на Окружниот стопански суд во Скоп-
је, поради пензионирање. 
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-1995 
28 мај 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

130. 
Врз основа на член 41 од Деловникот на Про-

светно-културниот собор на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, Просветно-кул-
турниот собор, на седницата одржана на 27 мај 
1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА 
ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПОСТОЈАНИТЕ 
ОДБОРИ И КОМИСИИ НА ПРОСВЕТНО-КУЛ-
ТУРНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИ-

ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I Во Одлуката за избор на претседатели и чле-
нови на постојаните одбори и комисии на Просвет-
но-културниот собор на Собранието на Социјали-
стичка Република Македонија („Службен весник 
на СРМ" бр. 16/70), во точка I под 4 на местото 
на Ванчо Чавдарски се избира Живко Чинго. 

И Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-1942 
28 мај 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

131. 
Врз основа на член 76а од Законот за финан-

сирање на определени форми на општествената 
заштита на децата („Службен весник на СРМ", бр. 
3/68 и 3/70), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВНИОТ КОНТЕН ПЛАН И ЗА ОБРАС-
ЦИТЕ НА БИЛАНСИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ФОНД ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА 

I 
Републичкиот фонд за додаток на деца во свое-

то книговодство води минимум единствени сметки 
утврдени со Основниот контен план, што е соста-
вен дел на оваа одлука. 

II 
Состојбата на средствата и нивните извори и 

резултатите од работењето во текот на годината, 
Републичкиот фонд за додаток' на деца ја иска-
жува во обрасците н1а билансите што се составен 
дел на оваа одлука. 

III 
Се овластува Републичкиот секретар за фи-

нансии да донесува упатства за содржината на 
одделни конта во Основниот контен план и за со-
држината на одделни позиции во обрасците на би-
лансите, 

IV 

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Посебниот контен план на Ре-
публичкиот фонд за додаток на деца, донесен од 
Управниот одбор на Републичкиот фонд за дода-
ток: на деца. 

V 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 12-550/1 
20. април 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ДОДАТОК 

НА ДЕЦА 

КЛАСА 1. ФИНАНСИСКИ И ПРЕ-
СМЕТКОВНИ СРЕДСТВА 

10 — Парични средства 
100 — Жиро-сметка 
101 — Благајна 
102 — Средства на резервата на фондот 
105 — Придонес за додаток на деца 
109 — Други парични средства 

12 — Обврзници за пресметка и уплата на придо-
несот за додаток на деца. 
120 — Обврзници за уплата на придонесот од 

општествен сектор 
121 — Обврзници на пресметаниот придонес 

од општествениот сектор 
124 — Обврзници за уплата на придонесот од 

приватниот сектор 
125 — Обврзници на пресметаниот придонес 

од приватниот сектор 
128 — Други обврзници за уплата на придо-

несот 
129 — Други обврзници на пресметаниот при-

донес 

13 — Разни побарувања: 
130 — Депозити ка ј овластените организации 

и органи 
134 — Побарувања за надоместок на штета и 

неправилни уплати 
135 — Пресметани побарувања за надоместок 

на штета и неправилни исплати 
137 — Други побарувања 
138 — Сомнителни и спорни побарувања 
139 — Исправка на вредноста на сомнител-

ните и спорни побарувања 

16 — Односи со заводите за социјално ,осигурување 
166 — Комунални заводи за социјално осигу-

рување 
167 — Републички заводи за социјално осигу-

рување 
169 — Сојузен завод за социјално осигуру-

вање 

17 — Вложени средства 
170 — Орочени средства 
171 — Други пласмани на средства 
179 — Други кредитни односи 

19 — Активни временски разграничувања 
190 — Активни временски разграничувања 

КЛАСА 2 - ТЕКОВНИ ОБВРСКИ 
22 — Добавувачи 

220 — Добавувачи 
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23 — Законски обврски 
230 — Обврски спрема општинските фондови 

за непосредна детска заштита 
239 — Други законски обврски 

24 — Договорни обврски 
240 — Камата на кредити 
248 — Други договорни обврски 

25 — Обврски по основа на издвојување за резер-
ва и други средства на фондот 
252 — Обврска спрема резервата на фондот 

27 — Други обврски 
270 — Други разни обврски 

29 — Пасивни временски разграничувања 
290 — Пасивни временски разграничувања 

КЛАСА 5 - ПРИХОДИ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ДОДАТОК 

НА ДЕЦА 

50 — Придонеси 
500 — Придонес за додаток на деца на ра-

ботници 
501 — Придонес за додаток на деца на пен-

зионери 
502 — Придонес за додаток на деца на при-

времено безработните лица 
503 — Придонес за додаток на деца за дру-

ги корисници 

56 — Други приходи 
560 — Приходи по основа на надоместок на 

штета 
569 — Други приходи 

58 — Задолжителни из д војувања од приходите 
580 — Издвојување за резервата 

КЛАСА 6 - РАСХОДИ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ДОДАТОК 

НА ДЕЦА 

60 — Додаток на деца 
600 — Додаток на деца на работници 
601 — Додаток на деца на пензионери 
602 — Додаток на деца на привремено без-

работните лица 
603 — Додаток на деца на лица на отслужу-

вање на воениот рок 
604 — Додаток на деца на други корисници 

67 — Надоместоци на заводите и други трошоци за 
извршени работи за Републичкиот фонд 
за додаток на деца 

670 — Надоместок на заводите што ја водат 
постапката за донесување решенија за 
додаток на деца и го исплатуваат тој 
додаток 

671 — Надоместок на други организации и 
органи за работите што ги вршат тие 
за сметка на Републичкиот фонд за 
додаток на деца 

676 — Трошоци на паричниот и платниот про-
мет 

677 — Поштенски трошоци во врска со доз-
наките 

68 — Други расходи 
683 — Трошоци на управните органи 
684 — Камати и провизии по кредитите 
686 — Пренесен вишок на расходи од прет-

ходната година 
688 — Други расходи 

КЛАСА 8 - ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛ-
ТАТИ 

80 — Приходи и расходи на Републичкиот фонд 
за додаток на деца 

800 — Пресметка на приходите и расходите 
на Фондот во текот на годината 

802 — Приходи и расходи според завршната 
сметка 

804 — Вишок на приходи според завршната 
сметка 

806 — Вишок на расходи според завршната 
сметка 

КЛАСА 9 - ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА 

90 — Кредити 
900 — Наменски кредити до висината на за-

губата на Републичкиот фонд за до-
даток на деца 

904 — Кредити за обртни средства од бан-
ката 

907 — Други извори на кредити за обртни 
средства 

93 — Резерва на Фондот 
932 — Резерва на Фондот 
937 — Дел од резервата кој се користи за 

обртни средства на Фондот 

99 — Вонбилансна евиденција 
990 — Активни конта на вонбилансната еви-

денција 
995 — Пасивни конта на вонбилансната еви-

денција. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Аласани Зилал Рами, од село Делогожди, Стру-
га поднесе тужба до овој суд, за развод на брак, 
против Сад ич Нафија од село Челиќ, Лопарско, 
сега во неизвесност. 

Бидејќи тужената е во неизвесност, се пока-
нува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави во 
овој суд, или да одреди свој застапник. Во про-
тивно на истата ќе и биде одреден застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 879/70. (47) 

Вршковска Васа од село Ивањевци, Битолско, 
поднесе тужба до овој суд, за развод на брак, про-
тив Вршковски Симеон, со непознато место на жи-
веење. Бидејќи тужениот Симеон е во неизвесност 
се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави 
во овој суд или да одреди свој застапник. Во про-
тивно на истиот ќе му биде одреден застапник, по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 435/70. (48) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на установите, рег. бр. 318, стра-
на 307, книга П е запишано следното: Досегашниот 
в.д. директор Златков Панче, на Хемиско-металурш-
кото училиште со практична обука „Петко Јан-
чевски" село Јегуновце е разрешен од должност и 
за нов директор на истото е назначен Трајковски 
Кирил. 

Потписник останува стариот регистриран пот-
писник Јовановски Стојко, службеник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 49/69 од 12, Ш, 1971 година, (507) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 673, 
страна 847, книга Ш е запишан под име: Фони-
јатриско-аудиолошки центар — Скопје. Предмет на 
работењето на Центарот е да врши аудиолошко ис-
питување на слухот, аудиолошки тренинг и реха-
билитација на слухот и говорот ка ј децата и воз-
расните и да одржува семинари со родителите на 
наглувите и глувите мали деца. 

Фонијатриско-ау д полошкиот центар — Скопје 
е основан од Извршниот совет на СРМ, со реше-
нието бр. 09-870/1 од 23. IV. 1960 година како и 
дополнителното решение број 09-995/1 од 23. IV. 
1963 год. 

Директор на Центарот е проф. д-р Славчо Ке-
рамитчиевски. 

Центарот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува д-р Славчо Керамитчиевски, професор, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 163/69 година од 24. Ш. 1971 година. (578) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 459, стра-
на 717, книга П е запишано следното на досегаш-
ниот потписник на Прифатилиштето за деца и 
младинци — Скопје, Колева Атанас Софија, смет-
ководител и престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешена од должност. 

Споменатата установа понатаму ќе ја потпишу-
ва само регистрираниот потписник Велков Мило-
ван, директор, сметано од 4. XI. 1969 година. 

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

126/69 од 22. Ш. 1971 година. (582) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. VП. 1970 година, рег. бр. 33/70, книга I е за-
пишана под фирма: Продавница број 20 во Би-
тола, на Трговското претпријатие „Тутун" од Скоп-
је. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на цигари, кибрит, таксени и поштенски 
марки, вредносници, прибор за пушење, прибор за 
бричење, разни детски играчки, школски мате-
ријали и прибор. 

Раководител на продавницата е Колевски То-
ме. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Тутун" од Скопје, со одлуката на ра-
ботничкиот совет од 14. IV. 1970 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 410/70. (1357) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1251, страна 1475, книга V е запишано след-
ното: Фирмата на Сервисот за молерисување и 
'фарбање — Скопје, согласно со одлуката бр. 35 од 
1. XI. 1969 година се менува и гласи: Работна орга-
низација на градежни и инсталатерски работи „Ар-
мострој" — Скопје. 

Согласно со горецитираната одлука на сове-
тот на работната заедница и елаборатот за економ-
ска оправданост дејноста на работната организа-
ција се проширува и со ѕидаро-фасадерска, елех-
троинсталатерска, водоинсталатерска и лимарска 
дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1028 од 26. XI. 1969 година. (143) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 10, страна 135, книга VI е запишано след-

ното: Покрај досегашните потписници на Произ-
водното претпријатие „Биљана" — Скопје и тоа: 
Петко Ристовски, директор, Ефто Стојановски, по-
мошник директор и Славко Марковски, претпри-
јатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжу-
ва, во границите на овластувањето, и новоназна-
чениот потписник Илија Мирчевски, шеф на смет-
ководството, сметано од 10. X. 1968 година. 

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

бр. 1070/68 од 24. IX. 1970 година. (1632) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 215, страна 603, книга I е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Занаетчиски-
от дуќан — мелница „Шар" — село Теарце, Те-
тово, Јован Кузмановски, книговодител, му преста-
нува правото за потпишување, бидејќи е разрешен 
од должност. 

За нов потписник на Занаетчискиот дуќан — 
мелница „Шар" — село Теарце е назначен Димов-
ски Васо, кој ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, со ста-
риот регистриран потписник Свилен Микиќ, ди-
ректор. 

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

бр. 1042/68 од 30. IX. 1970 година. (1817) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 198. страна 462, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот вд. директор на Берберо-фризер-
ското претпријатие „Хигиена" — Скопје, Трајков-
ски Митре ѓорѓи, со решението на претпријатието 
бр. 15 од 15. I. 1968 година е назначен за директор 
и на оваа должност ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува претпријатието, во границите на 
овластувањето, со стариот регистриран потписник 
Јовановски Трајче Цветан, висококвалификуван 
бербер, сметано од 21. X. 1970 година. 

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

бр. 840 од 28. X. 1970 година. (1925) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1400, страна 489, книга VI е запишано 
следното: Седиштето на „Тргокомерц" — трговско 
претпријатие на големо и мало Делчево се премес-
тува во Скопје, на ул. „Иво Рибар — Лола" бр. 16. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 835 од 10. XI. 1970 година. (1984) 

Окружниот стопански суд во Скопје об!авува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 662, страна 98, книга П е запишано след-
ното: Дејноста за внатрешен промет на „Агрохе-
мизација" — специјализирано претпријатие за хе-
мизација на земјоделството — Скопје, согласно со 
одлуката на работничкиот совет од одржаната сед-
ница на 6. VП. 1969 година се проширува и со: 
промет со хемикалии, суровина за хемиската ин-
дустрија и за пластични маси, репроматеријали, 
опрема и хартија од сите видови, на големо и мало, 
како и отворање на консигнациони складишта за 
работа која ја добива од фирмите што ги заста-
пува. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1033/69 од 9. IX. 1970 година. (1626) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 621, страна 146, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на Земјоделско-трговскиот комби-
нат „Агро-Скопје" — Скопје, согласно со одлу-
ката на работничкиот совет и економската оправ-
даност се проширува и со кооперираше со индиви-
дуални производители и стопански организации во 
подрачјето на СФРЈ. 



5 јуни 1971 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 20 - Стр. 345 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 143/69 од 14. IX. 1970 година. (1627) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1084, страна 139, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието за промет и 
услуги во прометот „Ангроцентар" — Скопје, ул. 
„Скопска" бр. 28, согласно со одлуката на работ-
ничкиот совет од одржаната седница на 30. VI. 1969 
година се проширува и со вршење услуги и посре-
дување во капиталната изградба, опрема, и други 
инвестициони вложувања како и застапување и 
комисионо работење во прометот со сите видови 
производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 767/69 од 24. IX. 1970 година. (1630) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 422, страна 471, книга П е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата 
во Кавадарци на Индустријата за текстилна, кож-
на и крзнарска конфекција „Иднина" — Битола, 
Маринко Т. Георгиевски е разрешен од должност. 
За раководител на Продавницата е назначен Ан-
доновски Борче, кој нема да биде потписник. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 782 од 18. IX. 1969 година. (1804) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1261, страна 346, книга VI е запишано 
следното: Кон Земјоделско-задружниот комбинат 
„Аграр" — Бутел — Скопје, се присоединува ра-
ботната организација „Универзум" — Скопје, со 
одлуката бр. 02-1869 од 15. IV. 1969 година на ра-
ботничкиот совет на Земјоделско-задружниот ком-
бинат „Аграр" — Бутел, Скопје и одлуката бр. 
12 од 10. V. 1970 година на работната заедница на 
работната организација „Универзум" — Скопје. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. бр. 1206, страна 1107, книга V, ра-
ботната организација „Универзум" — Скопје, пора-
ди соединување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 460/69 од 31. VП. 1970 година. (1816) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 985, страна 220, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на „Бистрапродукт" — експорт-им-
порт — Скопје — Земјоделско-индустриски комби-
нат за производство на сите земјоделски произво-
ди, млечни производи, јагниња, волна, производ-
ство на текстил и трикотажа, домашни Ракотворби, 
килими, теписи, везови и друго, производство на 
уметничка резбарија и сувенири, трговија, угости-
телство и туризам за внатрешниот промет се про-
ширува и со: нафта и нафтени деривати, хеми-
калии и градежни материјали, согласно со одлу-
ката бр. 02-4092 од 2. X. 1970 година на работнич-
киот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 703 од 21. X. 1970 год. (1826) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1126, страна 659, - книга V е запишано след-
ното: Фирмата на Трговското претпријатие за про-
мет и посредување со стоки, на големо и мало 
„Гросист" — Скопје, согласно со одлуката бр. 1296 
од 20. XI. 1968 година на Советот на работната за-
едница, од одржаната седница на 20. XI. 1968 го-
д,ина се менува и гласи: Трговско претпријатие за 
промет со стоки на мало „Гросист" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1219/68 од 23. X. 1970 година. (1829) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 55, страна 419, книга П е запишано след-
ното: Претпријатието за фотооптички услуги и тр-
говија „Фотоцентар" — Скопје, се преселува од ул. 
„256" бб во Скопје, на ул. „Гуро Ѓаковиќ" бр. 64, 
согласно со одлуката на работничкиот совет од одр-
жаната седница на 16. XI. 1968 година и решението 
У. бр. 13-6340 од 10. X. 1968 година, на Собранието 
на општината Идадија — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 20/69 од 12. XI. 1970 година. (1979) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. ХП. 1970 година, рег. бр. 6/66, книга П е запи-
шана под фирма: Организациона единица за одр-
жување на станбени згради и деловни простории, 
во општествена сопственост, на подрачјето на оп-
штината Ресен, на Комуналното претпријатие „Про-
летер" од Ресен. Предмет на работењето на органи-
зационата единица е 

— утврдување на висината на станарината и 
договарање на висината на закупнината во рам-
ките на пропишаните мерки, 

— давање станови на користење и издавање на 
работни простории под закуп во позитивните про-
писи, 

— наплатување на закупнина и станарина, 
— вршење на инвестиционо и тековно одржу-

вање на станбените згради, станови и деловни про-
стории, согласно со прописите и договорите. 

Раковод,ител на организационата единица е 
Ефтим Божиновски. 

Организационата единица е основана од Ко-
муналното претпријатие „Пролетер" — Ресен, со 
одлуката бр, 02-550/1 од 25. ХП. 1970 година, на 
работничкиот совет. 

Организационата единица ќе ја потпишува ис-
тото' лице што го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 629/70. (223) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. ХП. 1970 година, рег. бр. 104/55, книга Ш е за-
пишана под фирма: Продавница број 8 во Струга, 
ул. „Маршал Тито" бр. 8, на Индустријата за ча-
дори и конфекција „Зора" од Охрид. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на кратка 
и плетена стока, текстилна конфекција, трикотажа, 
како и галантериски и базарски, позамантериски. 
кинкалериски и бижутериски стоки. 

Раководител на продавницата е Каваески 
Киро. 

Продавницата е основана од Индустријата за 
чадори и конфекција „Зора" од Охрид, со одлуката 
на работничкиот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 635/70. (224) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 76, страна 1271, книга V е запишана под 
фирма: Новинско'"издавачко и печатарско претпри-
јатие НИП „Нова Македонија" — Скопје — Орга-
низација на здружен труд без својство на правно 
лице со посебна жиро-сметка, Булевар „ЈНА" бр. 
68 — Скопје. Предмет на работењето на организа-
цијата на здружен труд е издавачка. 

Организацијата на здружен труд е основана од 
Новинско-издавачкото претпријатие НИП „Нова 
Македонија" — Скопје со одлука бр. 02-255/1 од 
28. I 1971 година, на работничкиот совет. 

Организацијата на здружен труд ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето Бранко Ковач, раководител, и Бран-
ко Заревски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 119 од 1. П. 1971 г, (251) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 126, страна 574, книга VI е запишан под 
фирма: Металски завод „Тито" — Скопје Маџари, 
Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Погон за ста,нбено стопанисување 
во Скопје — Маџари. Предмет на работењето на 
погонот е станбено^ стопанисување со згради, 
сопственост на „Металниот завод Тито" — Скопје 
— Маџари. 

Погонот е основан од централниот работнички 
совет, со одлуката бр. 67, од одржаната седница 
на 29. ХП. 1970 година. 

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Панковски Асен, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1069 од 22. I. 1970 година. (252) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 57, страна 391, книга I е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Јасен" — Прилеп — Организација на здружен 
труд без својство на правно лице — Бензинска пум-
па во Македонски Брод. Предмет на работењето на 
бензинската пумпа е продажба на нафта и нафтени 
деривати. 

Бензинската пумпа е основана од работничкиот 
совет на Трговското претпријатие, на големо и 
мало, „Јасен" — Прилеп, со одлуката бр. 2574 од 
27. УП. 1970 година, од одржаната седница на 25. 
УП. 1970 год. 

Раководител на продавницата е Меноски Миц-
ков Ѓоре. 

Бензинската пумпа ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува — матичното претпријатие, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 934/70 од 29. I. 1971 год,ина. (255) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 860, страна 59, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие, на големо и мало, 
— „Балкан импекс" — Скопје — Организација на 
здружен труд со својство на правно лице и посеб-
на жиро-сметка „Интеркооп" — Ѓорче Петров, ул. 
„Радушка". Предмет на работењето на организа-
цијата е купопродажба, на големо и мало, со право 
на посредување за сите индустриски ,земјоделски 
и сточарски производи и стоки. 

Организацијата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Балкан Импекс" — 
Скопје, со одлуката бр. 1860/1 од 12. XI. 1970 го-
дина, на работната заедница. 

Организацијата на здружен труд ќе ја потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат Александар 
Стојковиќ и Марија Рувчевска. 

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

бр. 1016/70 од 8. П .1971 година. (273) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 878, страна 1321, книга V е запишано под 
фирма: Занаетчиско метално трговско услужно 
претпријатие „26 јули" — Скопје — Организација 
на здружен труд без својство на правно лице Сто-
вариште во Скопје, ул. „152" бр. 22. Предмет на 
работењето на стовариштето е продажба, на големо 
и мало, на сите видови градежни материјали, ре-
зеревни делови за мотори и огревно дрво. 

Стовариштето е основано од работничкиот совет 
со одлуката бр. 2562 од 16. V. 1969 година, од одр-
жаната седница на 16. V. 1969 год. 

Раководител на стовариштето е Ангеловски 
Сејде. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 338/70 од 9. П. 1971 година. (274) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1416, страна 576, книга I е запишана под 
фирма: Југословенска лотарија — Београд — Ор-
ганизација на здружен труд со своја жиро-смет-
ка, без својство на правно лице — Дирекција за 
Македонија, Скопје, Кеј „13 Ноември" анекс I. 
Предмет на работењето на дирекцијата е спроведу-
вање игрите на среќа, укажување стручна по-
мош на другите приредувачи на игра на среќа во 
изработување на правилата за играње на среќа и 
вршење на други услуги во врска со спроведува-
њето на игрите на среќа. 

Дирекцијата е основана од работничкиот совет 
на Југословенската лотарија — Београд, со одлу-
ката бр. 11-737/3 од 16. П. 1970 година, од одржаната 
седница на 16. П. 1970 година. 

Дирекцијата за Македонија, ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува Радосав Рашковиќ, ди-
ректор, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 836/70 од 9. П. 1971 година. (275) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1417, страна 578, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Техноматеријал" — Београд, Самостојна организа-
ција на здружен труд со својство на правно лице 
„Ангропромет" — Скопје, ул. „Орце Николов" бр. 
162-а. Предмет на работењето на Самостојната ор-
ганизација е продажба на мало, на автоделови — 
авто гранка и техничка стока. 

Самостојната организација е основана од работ-
ничкиот совет, со одлуката од одржаната седница 
на 6. XI. 1970 година,. 

В.д. директор на самостојната организација е 
ѓорѓиевски Иванчо. 

Самостојната организација ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, Ѓоргиевски Иванчо, в. д. 
директор, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 116 од 11. П. 1971 год. (276) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 963, страна 532, книга VI е запишана под 
фирма: Здружено претпријатие Југо-тутун" — 
Скопје — Заедничка самостојна организација на 
здружен труд за заеднички служби без својство 
на правно лице, со посебна жиро-сметка, ул. „Сава 
Ковачевиќ" бр. 15-а Скопје. Предмет на работе-
њето на организацијата е вршење на производно^ 
технички и технолошки работи, работи од областа 
на планирање, економика и организација, работи 
од областа на економска пропаганда, сајмови, ко-
њуктура и информации, организационо-правни и 
општи работи, книговодствени работи, реекспорт 
— унапредување на надворешно-трговска размена; 
увоз на стоки поради извоз во неизменета или не-
битно изменета состојба; купување на стока но 
странство, нејзино сместување во домашни и ца-
рински складишта и продавање во странство во 
неизменета или небитно изменета состојба; купу-
вање на стока во странство и нејзина непосредна 
продажба во странство и посредување во пласи-
р а њ е ^ на странска стока на домашниот и стран-
ските пазари; застапување на странски фирми но 
Југославија и домашни во странство; отворање на 
консигнациони складишта на неоцаринета стока. 

Организацијата е основана од Здруженото 
претпријатие „Југо тутун" — Скопје, со одлуката 
бр. 03-1495 од 9. VП. 1970 год. на работничкиот со-
вет. 

Организацијата на здружен труд ќе ја потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат: Роглев Киро, 
в.д. директор, Талевски Благоја, Милошевски Ар-
со, Виларов Лазо и Алексовски Краљо, во грани-
ците на овластувањето, 
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Обврската пред банката е со два потписа. 
Потписот ќе важи колективно и тоа еден пот-

писник од ред. бр. 1, 2 и 3 и еден од ред. бр. 4 
и 5. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 127 од 10. П. 1971 година. (277) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 483, книга VI е запишана под 
фирма: Дрвна индустрија „Треска" — Скопје, — 
Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Складиште — продавница во Тето-
во, ул. „Кланички пат" бб. Предмет на работењето 
на складиштен — продавницата е продажба на 
огревен и градежен материјал. 

Складиштен — продавницата е основана од 
централниот работнички совет со одлуката бр. 
02-15313 од 8. VП. 1968 година, од одржаната сед-
ница на 5. VII. 1968 година. 

Раководител на складиштен — продавницата е 
Владимир Мисајловски. 

Складиштен - продавницата ќе ја потпишува, 
задолжува и разд,олжува матичното претпријатие, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 450/69 од 8. П. 1971 година. (283) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. I. 1971 година, рег. бр. 14/63, книга I е запи-
шан под фирма: Организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Погон за мле-. 
к арство — Битола, на ЗИК „Пел агонија" — Би-
тола. Предмет на работењето на погонот е откуп 
и преработка на млеко и млечни производи, про-
дажба на млеко и млечни производи, производство 
и продажба на безалкохолни пијалоци. 

Директор на погонот е Илија Трајковски. 
Погонот за млекарство — Битола настана од 

бившиот погон — работна единица млекара — Би-
тола на Конзумната млекара Маџари на ЗИК 
„Скопско Поле" — Петровец кој се присоедини кон 
„Пелагонија" — Битола, Фи. бр. 20/71. 

Погонот ќе го потпишува и с н и лице што го 
потпишува и основачот — комбинатот „Пелагонија" 
— -Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 21/71. (291) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. I. 1971 год,ина, рег. бр. 4/57, книга П е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола, ул. „При-
лепска" бр. 42, на Дрвно-индустрискиот комбинат 
„Црн Бор" — Прилеп. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на намештај, од своите 
производи, како и дополнителен асортиман со дру-
ги слични производители. 

Раководител на продавницата е Ристевски Јан-
дре. 

Продавницата е основана од Дрвно-индустри-
скиот комбинат „Црн Бор" — Прилеп, со одлуката 
бр. 668 од 20. ХП. 1970 година на работничкиот 
совет. 

Прод,авницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 50/71. (292) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. I. 1971 година, рег. бр. 1/71, страна I е запишана 
под фирма: Продавница во Битола, ул. „Маршал 
Тито" бр. 49, на Фабриката за чорапи „Клуч" -
Сарај ево. Предмет на работењето на продавницата 
е промет со сите водови чорапи;. 

Раководител на продавницата е Трај кова 
Божна. 

Продавницата е основана од Фабриката за чо-
рапи „Клуч" — Сарајево, со одлуката бр. 10525 од 
7. XII. 1970 година, на работничкиот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 4/71. (293) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. I. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга Ш е запишан 
под фирма: Гранд хотел „Палас" со депанданс — 
Охрид, на Хотелско-угостителското претпријатие 
„Палас" — Охрид. Предмет на работењето на хоте-
лот е пружање на угостителски услуги. 

Раководител на хотелот е Димче Стефановски. 
Хотелот е основан од Хотелско-угостителското 

претпријатие „Палас" — Охрид, со одлуката бр. 
02-709/1 од 23. IV. 1970 година, на работничкиот 
совет. 

Хотелот ќе го потпишува истото лице што 
го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 32/71. (294) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. I. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга Ш е запишан 
под фирма: Хотел „Орце Николов" — Охрид на 
Хотел ско-угостите л е к о н претпријатие „Палас" — 
Охрид. Предмет на работењето на хотелот е врше-
ње на угостителски услуги. 

Раководител на хотелот е Абдурахман Рахман. 
Хотелот е основан од Хотелско-угостителското 

претпријатие „Палас" — Охрид, со одлуката бр. 
02-709/2 од 23. IV. 1970 година на работничкиот 
совету 

Хотелот ќе го потпишува истото лице што го 
потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 33/71. (295) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. I. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга Ш е запишан 
под фирма: Хотел „Свети Наум" — Охрид, на Хо-
тел ско-угостите л ското претпријатие „Палас" — 
Охрид. Предмет на работењето на хотелот е пру-
жање на угостителски услуги. 

Раководител на хотелот е Димче Арнаудовски. 
Хотелот е основан од Хотелско-угостителското 

претпријатие „Палас" — Охрид,, со одлуката бр. 
02-709/3 од 23. IV. 1970 година на работничкиот 
совет. 

Хотелот ќе го потпишува истото лице што 
го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 34/71. (296) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. I. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга Ш е запи-
шан под фирма: Мотел „Пештани" — Охрид, на 
Хотелско-угостителското претпријатие „Палас" — 
Охрид. Предмет на работењето на мотелот е пру-
жање угостителски услуги;. 

Раководител на мотелот е Илија Ристески. 
Мотелот е основан од Хотелско-угостителското 

претпријатие „Палас" — Охрид, со одлуката бр. 
02-709/4 од 23. IV. 1970 година на работничкиот 
совет. 

Мотелот ќе го потпишува истото лице што 
го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 35/71. (297) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. I. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга П1 е запишан 
под фирма: Ресторан „Летница" — Охрид, на Хо-
тел ско-угостите л е к о н претпријатие „Палас" — Ох-
рид,. Предмет на работењето на ресторанот е пру-
жање на угостителски услуги. 

Раководител на ресторанот е Перо Фармаков -
ски. 
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Ресторанот е основан од Хотелско-угостителско-
то претпријатие „Палас" — Охрид, со одлуката бр. 
02-709/5 од 23. IV. 1970 година на работничкиот 
совет. 

Ресторанот ќе го потпишува, истото лице што 
го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 36/71. . (298) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации; на 
15. I. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга Ш е запи-
шан под фирма: Ресторан „Ориент" — Охрид, на 
Хотелско"угостителското претпријатие ,,Палас" -
Охрид. Предмет на работењето на ресторанот е пру-
жање на угостителски услуги;. 

Раководител на ресторанот е Велко Блажевски. 
Ресторанот е основан од Хотелско-угостителско-

то претпријатие „Палас" — Охрид ,со одлуката бр. 
02-709/6 од 23. IV. 1970 година на работничкиот 
совет. 

Ресторанот ќе го потпишува истото лице што 
го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 37/71. (299) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. I. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга Ш е запи-
шано под фирма: Бифе „Кула" — Охрид, на Хо-
телско-угостителското претпријатие „Палас" — Ок-
рид. Предмет на работењето на бифето е пружање 
на угостителски услуги. 

Раководител на бифето е Перо Фармаков ски. 
Бифето е основано од Хотелско-угостителско-

то претпријатие „Палас" — Охрид, со одлуката бр. 
02-709/7 од 23. IV. 1970 година на работничкиот 
совет. 

Бифето ќе го потпишува истото лице што го 
потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 38/71. (300) 

угостителското претпријатие „Палас" — Охрид. 
Предмет на работењето на киоскот е вршење на 
угостителска дејност. 

Киоскот е основан од Хотелско-угостителско-
то претпријатие „Палас" — Охрид, со одлуката бр. 
02-709/10 од 23. IV. 1970 година. 

Киоскот ќе го потпишува истото лице што го 
потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 41/71. (303) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. I. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга Ш е запи-
шан под, фирма: Автокамп „Елешец" — Охрид, на 
Хотелско"угостителското претпријатие „Палас" — 
Охрид. Предмет на работењето на автокампот е 
вршење на угостителски услуги. 

Раководител на автокампот е Илија Ристев-
ски. 

Автокампот е основан од Хотелско-угостител-
ското претпријатие „Палас" - Охрид, со одлуката 
бр. 02-709/2 од 23. IV. 1970 година, на работничкиот 
совет. 

Автокампот ќе го потпишува истото лице што 
го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 42/71. (304) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. I. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга Ш е запи-
шано под фирма: Бифе „Ловец" — Охрид, на Хо-
тел ско-угостителското претпријатие „Палас" — 
Охрид. Предмет на работењето на бифето е пру-
жање на угостителски услуги. 

Раководител на бифето е Велко Блажевски. 
Бифето е основано од Хотелско-угостителско-

то претпријатие „Палас" — Охрид, со одлуката 
бр. 02-709/8 од 23. IV 1970 год., на работничкиот 
совет. 

Бифето ќе го потпишува истото лице што 
го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
Фи, бр. 39/71. (301) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
7. I. 1971 година, рег. бр. 22/61, книга П е запиша-
на под фирма: Продавница број 17 во село Окти-
си, Струга, на Земјоделско-прехранбениот комбинат 
„Струшко Поле" — Струга, Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на мало на 
сите видови земјоделски производи и јужно овошје, 
производи на прехранбената индустрија (освен су-
вомесни и млечни производи), производи за домаш-
на употреба, средства за перење и чистење, алко-
холни и безалкохолни пијалоци и мешана индус-
триска стока за помал обем. 

Раководител на продавницата е Томоски Митре. 
Продавницата е основана од Земјоделско-пре-

хра,нбениот комбинат „Струшко Поле" — Струга, 
со одлуката бр. 02-2929 од 10. IX. 1970 година, на 
работничкиот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 25/71. (305) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. I. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга Ш е запи-
шано под фирма: Бисће „Горни Сарај" — Охрид, 
на Хотелско-угоетителското претпријатие „Палас" 
— Охрид. Предмет на работењето на бифето е вр-
шење угостителски услуги. 

Раководител на бифето е Велко Блажевски. 
Бифето е основано од Хотелско,-угостителско-

то претпријатие „Палас" — Охрид, со одлуката бр. 
02-709/9 од 23. IV. 1970 година на работничкиот 
совет. 

Бифето ќе го потпишува истото лице што го 
потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 40/71. (302) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. I. 1971 година, рег. бр. 2/71, книга П е запи-
шана под фирма: Продавница број 5 во Струга, 
ул. „Маршал Тито" — 48, на Новинск:о-издавачка-
та куќа за село „Наша книга" — Скопје. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
мало на школско-канцелариски материјали и при-
бор, фотомузикалии и школско-канцелариска 
опрема. 

Раководител на продавницата е Чурковски Сте-
фан. 

Продавницата е основана од Новин,ско-изда-
вачката куќа за село „Наша книга" — Скопје, со-
гласно со одлуката бр. 1731 од 28. X. 1970 година 
на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и Самостојната организација за 
промет со книжарски материјали. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 31/71. (306) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. I. 1971 година, рег. бр. 30/56, книга Ш е запи-
шан под фирма: Киоск I во Охрид, на Хотелско-

Окружниот- стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските орган,изации, на 
8. I. 1971 година, рег. бр. 1/71, книга I е запишано 
под фирма: Претпријатие за експлоатација на 
јаглен и глина со производство на тули и керами-
ди „Лигнит" — Пискупштина — Струга. Предмет 
на работењето на претпријатието е експлоатација 
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на рудникот за лигнит и глина и производство на 
тули и керамиди за широка потрошувачка. 

Претпријатието е основано од Месната заед-
ница с. Пискупштина со Безово, со одлуката бр. 
37 од 28. XI. 1970 година. 

Претпријатието ќе го потпишува Кленковски 
Петко, в.д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 615/70. (307) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатието и дуќаните, 
рег. бр. 58, страна 395, книга I е запишана под 
фирма: Модна конфекција „Астибо" — Штип — 
Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Продавница број 19 во Дебар, ул. 
„Братство единство" бр. 74. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на конфекција. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Медната конфекција „Астибо" — Штип, со 
решението бр. 28/РС од 13. УШ. 1967 година. 

Раководител на Продавницата е Батку Зија 
Енвер. 

Продавницата број 19 во Дебар ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 823/70 од 15. П. 1971 година. (341) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1419, страна 582, книга VI е запишано под 
фирма: „Тргомакедонија" — мешовито трговско 
претпријатие на големо и мало — Делчево — Ор-
ганизација на здружен труд без својство на прав-
но лице — Стовариште во Скопје, ул. „Романија" 
бб (Термоелектрани Маџари). Предмет на работе-
њето на стовариштето е продажба на градежни 
материјали. 

Стовариштето е основано од работничкиот со-
вет на „Тргомакедонија" — мешовито трговско 
претпријатие на големо и мало — Делчево, со одлу-
ката од одржаната седница на 26. ХП. 1969 година. 

Раководител на стовариштето е Соколовски 
Стојан, шеф на стовариштето. 

Организацијата на здружен труд без својство 
на правно лице — Стовариште во Скопје ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 566 од 15. П. 1970 г. (345) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1418, страна 580, книга VI е запишана под 
фирма: претпријатие за надворешна трговија ,,Ин-
дустрија импорт" — Титоград — Претставништво 
во Скопје — продавница за автоделови, на ул. 
Култа ,,В" (градски зид) — Скопје. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на резервни 
автоделови на големо и мало. 

Раководител на продавницата е Шуниќ Марко. 
Продавницата е основана од Претпријатието за 

надворешна трговија „Индустрии а-импорт" — Ти-
тоград, со одлуката од 12. XI. 1970 год. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 10 од 28. 1. 1971 година. (347) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатието и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 587, книга VI е запишана под 
фирма: 3емјаделско-индусериски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје, Погон „Илинден", село Белим-
бегово — Колонијална продавница во с. Белим-
бегово. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на колонијална стока. 

Раководител на продавницата е Марковски 
Драган. 

Продавницата е основана од Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Скопско Поле" — Скопје — 
Погон „Илинден", с. Белимбегово, со одлуката бр. 
02-1074 од 2. VI. 1970 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето Пого-
нот „Илинден" од село Белимбегово при Земјо-
делско^ индустрискиот комбинат „Скопско Поле" — 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 18 од 22. П. 1971 година. (351) 

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 
Загубениот округли печат и штембил под на-

зив: „Друштво за телесно воспитување „Партизан" 
— Гевгелија" се огласуваат за неважни. (1680) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 564, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие „Центроколонијал" 
— увоз-извоз — Скопје — Организација на здру-
жен труд без својство на правно лице — Супермар-
кет со фурна во Скопје, населба „Чаир". Предмет 
на работењето на супермаркетот е продажба на 
мало на сите видови колонијално-прехранбени и 
индустриски стоки, како и стоки потребни за до-
маќинството. 

Супермаркетот е основан од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Центроколонијал" 
увоз-извоз — Скопје, со одлуката од одржаната 
седница на 24. VI. 1970 година. 

Раководител на супермаркетот е Бербер Бис-
лим. 

Супермаркетот со фурна во Скопје, населба 
„Чаир" ќе го потпишува ,задолжува и раздолжува 
матичното претпријатие, во границите на овлас-
тувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 857/70 од 29. I. 1971 година. 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-
јата „Гоце Делчев" - Куманово на имее Драги Б. 
Младеновски, ул. „Тенко Димков" бр. 5, Куманово. 

(1702) 
Свидетелство за завршен II клас, издадено од 

Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Миле Спировски, ул. „В. Р. Шпанац"" бр. 2, Кума-
ново. (1703) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Зоран Бабановски, ул. „11 Октомври" бр. бб, Ку-
маново. (1704) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Изаим Нуредини, с. ВакинЦе, Куманово. (1705) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово, на име 
Елица Стојановска, ул. „Бранко Димов" бр. 7, 
Куманово. (1706) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на 
име Зора Спасиќ, Куманово. (1707) 

Свидетелство за завршено VIII одделение во 
с. Три Чешми — Штипско на име Димитрија Ко-
стадинов Богдановски, ул. „Железничка станица" 
бр. 10, Штип. (1708) 
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Свидетелство од I година, издадено од Средното 
медицинско училиште во Битола на име Фанија 
Тонеска, ул. „Коле Канински" бр. 1, Битола. (1710) 

Свидетелство за завршен I клас издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев"' — Куманово на име 
Милорад Марковски, ул. „Илинденска" бр. 32, Ку-
маново. (1726) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Благоја ДОЈЧИНОВСКИ, ул. „Проф. Мијалков" бр. 2, 
Куманово. (1751) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Гимназијата „Стив Наумов" — Ресен на име Искра 
Тасева, Ресен. (1752) 

Свидетелство за завршен И клас, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Катица Нацевска, ул. „М. Пијаде" бр. 30, Куамоново. 

Воена книшка издадена од В. П. 3395 — Рај-
ловац на име Гафур Хамдије Мухареми, с. Мала 
Речица - Тетово. (1750) 

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на 
име Ваит Салиоски ул. „Д. Завој" бр. 72̂  Прилеп. 

Лична карта бр. 2885 на име Ибраим Камили с. 
Шемшово — Тетово. (1767) 

Воена книшка на име Славко Петруша Мла-
деновски с. Дејловце — Куманово. (1770) 

Воена книшка на име Енвер Јахиша Исмаили с. 
Дол. Палчиште — Тетово. (1816) 

Воена книшка издадена од Љубљана на име 
Фејзула В. Фејзуловски ул. „Таки Даскало" бр. 5а, 
Битола. (1820) 

Воена книшка издадена од ВП Ивањици на 
име Џелил Шаипа Велија с. Вејце — Тетово. (1828) 

Лична карта издадена од Т. Велес на име Трај-
ко Андоновски с. Лисиче — Т. Велес. (1861) 

Лична карта на име Нухи ја Нијази с. Бого-
виње - Тетово. (1862) 

Решение бр. 2291, издадено од Воената лекар-
ска комисија — Горна зона — Београд на име 
Неџмедин В. Незири ул. „Детинска" бр. 24 — Те-
тово. . (1863) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Меркез Сеферов, Скопје. (299) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Асан и Батиша Асан, Скопје. (300) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рифат Бериша, Скопје. (301) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Максим Мињенко, Скопје. (302) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран Какашев, Скопје. (303) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран Велевски, Скопје. (304) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Редиф Амети, Скопје. (305) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓуласвија Мемедова, Скопје. (306) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хономшо Сулејмани, Скопје. (307) 

Воена книшка издадена од Бела Црква на име 
Славко И. Манчевски, Скопје. (303) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бојанка Иванова, Скопје. (309) 

Свидетелство за завршено I клас, издадено од 
Медицинското училиште во Скопје на име Дани-
ца Димова, Скопје. (310) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „Моша Пијаде" — Ѓ. Пет-
ров на име Даница Димова, Скопје. (311) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Воислав Стојковиќ, Скопје. (312) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамадан Бекиров, Скопје. (313) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Раиф Е лозовски, Скопје. (311) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ариф Јусуфи, Скопје. (315) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојан Цветковски, Скопје. (316) 
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Диплома за положена висока трговска квали-
фикација, издадена од Трговско училишен центар 
— Скопје на име Благоја Коцевски, Скопје. (317) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Љубе Баларевски, Скопје. (318) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко Тодоровски, Скопје. (319) 

Свидетелство бр. 603, за завршено VIII одделе-
ние издадено од Осмолетката „Перо Тошев" — с. 
Росоман на име Ѓурѓа Костова, Скопје. (320) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Велимир Гокиќ, Скопје. (321) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Скопје на име Паца Стевкова, Скопје. 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Лазо Ѓорѓиевски, Скопје. (323) 

Воена книшка издадена од Љубљана на име 
Лазо ѓорѓиевски, Скопје. (324) 

Свидетелство за завршено I, II и III година и 
диплома за завршен испит, издадени од ЕМУЗУС 
— „Коце Металец" — Скопје на име Воислав 
Митровиќ, Скопје. (326) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —' 
Скопје на име Добре Димчевски, Скопје. (327) 

Свидетелство за завршено IV клас, издадено 
од Учите леќата школа „Никола Карев" — Скопје 
на име Цветанка Каравиловска, Скопје. (328) 

Свидетелство бр. 1773/165, за положен испит 
квалификуван работник — возач, издадено од Со-
бранието на општината „Саат Кула" — Скопје на 
име Трајко М. Цветковски, Скопје. (329) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Орце В. Андреевски, Скопје. (330) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Дуровски, Скопје. (331) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Младен Петковски, Скопје. (332) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Благуна Блажева, Скопје. (333) 

Свидетелство за завршена I година вечерно 
техничко училиште при „Рудници и железарница 
„Скопје" — Скопје на име Тодор Б Димушевски, 
Скопје. (334 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ангелко М. Шишковски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Виолета Тановска, Скопје. (336) 

Индекс бр. 4623, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Елена Трајановска, 
Скопје. (337) 

Индекс бр. 4622, издаден од Медицинскиот фа-
култет —- Скопје на име Љиљана Вукичевиќ, 
Скопје. (338) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јелица Арсиќ, Скопје. (339) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петруша Р. Чобанова, Скопје. (340) 

Диплома за завршено трговско училиште во 
Скопје на име Катерина ѓорѓиева, Скопје. (341) 

Воена книшка издадена од Охрид на име Миле 
Гелев, Скопје. (342) 

Уверение бр. 115, за признаета стручна спрема 
за фризер за мажи, издадено од Градско со-
брание — Скопје на име Емро Махмутовиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шади ја Јашарова, Скопје. (344) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кичево на име Томе Момировски, Скопје. (345) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Верка Цветановска, Скопје. (346) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Сузана Муровска, Скопје. (347) 

Свидетелство за завршено VI одделение, изда-
дено од Осмолетката „Владо Тасески" — Скопје на 
име Трајче Митров, Скопје. (348) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Вебија, Абибе, Скендер, Емине, Ибра-
им и Феми сите Мустафа, Скопје. (349) 

Ученичка книшка за завршено V одделение, 
издадена од Осмолетката „Лазо Трпевски" — Скоп-
је на име Сретен Паковски, Скопје. (350) 
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Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Решат и Перјан Рамизови, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Саве Николовски, Скопје. (351 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вангел Чапов, Скопје. (355) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зора Кацарева, Скопје. (353) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Митевски, Скопје. (357) 

Воена книшка издадена од Ниш на име Сто-
јан М. Михајловски, Скопје. (358) 

Воена книшка издадена од Крагујевац на име 
Решат Ш. Камбери, Скопје. (359) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марика Стојчевска, Скопје. (360) 

Индекс бр. 5221, издаден од Градежен факул-
тет во Скопје на име Методија Брчковски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Маја Раткова, Скопје. (362) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Верица ѓорѓиева, Скопје. (363) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Раде Новаковиќ, Скопје. (364) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајче Димовски, Скопје. (365) 

Здравствена легитимација издадена од З С О — 
Скопје на име Ѓурга Ѓеоргиева, Скопје. (366) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име ѓорѓи Ѓоргиевски, Скопје. (367) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Живко Ѓориќ, Скопје. (368) 

"Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Живорад Милошевиќ, 
Скопје. (369) -

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Иван Блажевски, Скопје. (371) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓулистан Асанова, Скопје. (372) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Љубица Водолија, Скопје. . (373) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Роса Кузманова, Скопје. (374) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Осмолетката „Браќа Миладинови" — с. 
Јурумлери, Скопје, на име Донка Точевска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Пајаз Пепиќ, Скопје. (376) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владимир Јовановски, Скопје. (377) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исо Хасануј, Скопје. (378) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Дебар на име Андон Митревски, Скопје. (382) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при Републичкиот завод 

за урбанизам, станбени и комунални прашања — 
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за работното место самостоен советник 

за станбени прашања 

Услови: да има завршено економски факултет 
и 5 години работно искуство. 

Личниот доход според правилникот за личните 
доходи на Заводот. 

Кандидатите кон молбите треба да достават: 
— документ за завршено соодветно образование 
— документ за работно искуство. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-

јавувањето. 

Врз основа на членовите 22 и 23 од Основниот 
закон за работни односи и членот 40 од Статутот 
на работната организација и одлуката на Советот, 
Ветеринарната станица — Дебар 

р а с п и ш у в а 

П О В Т О Р Е Н К О Н К У Р С 

за именување директор на работната организација 
Ветеринарна станица — Дебар 

УСЛОВИ: 

Кандидатите покрај општите услови предви-
дени со Основниот закон за работни односи, треба 
да ги исполнуваат и следните услови: 

1. Дипломиран ветеринар со положен стручен 
испит; 

2. Да не се гонети ниту осудувани за кри-
вични дела предвидени со членот 43 од Основниот 
закон за установите. 

Личниот доход според Правилникот за лични 
доходи. 

Молбите комплетирани со сите документи се 
доставуваат до работната организација, а неком-
плетираните документи нема да бидат земени во 
разгледување. 

Конкурсот трае 15 дена од денот наобјавува-
њето. 

Работна организација 
(1121) Ветернарна станица — Дебар 

Комисијата за работни односи на Клиниката 
за ортопедски болести при Медицинскиот факул-
тет во Скопје, врз основа на одлуката на управ-
ниот одбор од 2. 06. 1971 година, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на слободните работни места: 

1. Лекар на Клиниката 
2. Лекар на Клиниката на одредено време 
3. Секретар"библиотекар 
4. Болничар во поликлиниката 

Кандидатите покрај општите услови предви-
дени со ОЗРО треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

под точка 1, завршен Медицински факултет и 
положен стручен испит; 

под точка 2, завршен Медицински факултет; 
под точка 3, завршен филозофски факултет, 

германска или романска филологија и познавање 
на дактилографка. 

Предност имаат кандидатите со работно иску-
ство. 

Под точка 4, нижо медицинско училиште. 
Молбите со ̂  потребните документи таксирани со 

1 динар, да се доставуваат до Комисијата за ра-
ботни односи преку Архивата на Клиниката, во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето. 

Некомплетираните документи нема да се зе-
маат предвид при разгледувањето. 

Личниот доход се определува според Правил-
никот за распределба на личните доходи на работ-
ниците во Клиниката. 
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Врз основа чл. 44 точка 10 од Законот за ви-
сокото школство на СРМ, Советот на Медицинскиот 
факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј" 
Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на четири работни места на 

Медицинскиот факултет во Скопје и тоа: 

ЧЕТИРИ хонорарни асистенти по предметот 
ИНТЕРНА МЕДИЦИНА. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени за избор на наставници и соработници, 
согласно со членовите 130, 131, 135 и 136, од За-
конот за високото школство на СРМ. 

Молбите таксирани со 1 динар таксена марка, 
биографија и примерок од стручните трудови се 
поднесуваат до Секретаријатот на овој Факултет 
— Пошта 9. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 

Врз основа на член 20 од Законот за судовите 
од општа над,лежност и член 7 од Законот за сто-
панските судови во Социјалистичка Република Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 42/65). а 
во врска со Амандманот И на Уставот на СРМ, 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија 

С О О П Ш Т У В А 

дека ќе врши избор на судии на: 

- Окружниот суд - Скопје - 3 судии; и 
— Окружниот стопански суд — Скопје — 6 

судии. 

Заинтересираните лица кои ги исполнуваат ус-
ловите од член 40 од Основниот закон за судовите 
од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 7/65), своите пријави да ги достават до Собра-
нието на СРМ — Комисија за прашања на избо-
рите и именувањата, во рок од 30 дена, сметано 
од денот на објавувањето на соопштението. 

Советот на Филозофскиот факултет на Универ-
зитетот „Кирил и Методиј" во Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

1. — за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историја на руската литература, 

2. — за еден наставник (во сите звања) по 
предметот руски јазик, 

3. — за еден лектор по предметот грчки јазик, 
4. — за еден лектор по предметот латински 

јазик, 
5. — за еден асистент при Катедрата за кла-

сична филологија. 
Пријавите таксирани со по еден динар, остана-

тите документи и научните и стручни трудови (до 
колку такви имаат) по еден примерок да се до-
стават до архивата на Филозофскиот факултет во 
Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од денот на обја-
вувањето во весникот „Нова Македонија", 

Конкурсната комисија при Управата за чистота 
и зеленило — Кичево 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за реизбор на директор 

Кандидатот покрај општите услови предвиде-
ни со законските прописи, треба да ги исполнува 
и следните посебни услови: 

Да има завршено средно земјоделско училиште 
и најмалку 8 години работно искуство од кои 5 
години на раководно работно место 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Пријавите со потребните докази за стручната 
подготовка и движењето во работата да се доста-
ват до Конкурсната комисија на Управата за чи-
стота и зеленило — Кичево. 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
предвид, 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

СОДРЖИНА 
Стр. 

/4117/ Закон за изменување и дополнување на 
^ ^ Законот за уредување и користење на 
^ ^ градежно земјиште — —. — — — — 337 
/118у Закон за изменување на Законот за со-
у 0 0 ^ цијална заштита — — — — — — 337 
/119Ј Одлука за усвојување иницијативата за 
I измена на Уставот на Социјалистичка Ре-

публика Македонија — — — — — — 337 
/120^ Одлука за изменување на Одлуката за 

^ утврдување бројот на судиите и судиите-
поротници во Вишиот стопански суд во 
Скопје и во окружните стопански судови 338 

Г121Ј) Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување бројот на судиите и судиите 

^ - л поротници во окружните судови — — 338 
122.) Одлука за давање согласност на Заврш-
и в ната сметка на Републичкиот фонд за асоцијални установи за 1970 година — — 338 

Одлука за давање согласност на Финан-
сискиот план на Републичкот фонд за 
социјална заштита за 1971 година — — 338 

/124^/ Одлука за разрешување и именување на 
' членови во Комисијата за прашања на 

изборите и именувањата на Собранието на 
/—Ч СРМ - - - - - - - - - 339 

Д25л Одлука за разрешување и именување на 
' членови во Комисијата за прашања на 

односите со странство на Собранието на 
^ П С Р М - - - - - - - - - - 339 
/26у Одлука за разрешување и именување на 

членови во Комисијата за општествен 
\ надзор ша Собранието на СРМ — — — 339 

/127 . / Одлука за разрешување и именување на 
ѓ Ѕ членови во Комисијата за претставки и 

уѓ^к поплаки на Собранието на СРМ — — 340 
/128/ Одлука за основање и делокруг на служ-

бите на Собранието на Социјалистичка 
ѕ \ Република Македонија — — — — — 340 

ѓ 129Л Одлука за разрешување на судија на Ок-
\ К^ѕ ружниот суд во Скопје и Окружниот сто-

лански суд во Скопје — - — — — 341 
ѓ 130/ Одлука за изменување Одлуката за избор 
I ^ на претседател и членови на постојаните 

одбори и комисии на Просветно-култур-
ниот собор на Собранието на Социјалис-
тинка Република Македонија — — — 342 

/131./ Одлука за основниот контен план за об-
расците на билансите на Републичкиот 
фонд за додаток на деца — — — — 342 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар ,Таневски. Жиро сметка број 401-1-16, кај 

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


