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99. 
Просветно-културниот собор на Собранието на 

Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата, одржана на 9 март 1971 година го претресе 
материјалот Традиционалните културно-уметнички 
манифестации во СР Македонија од поширок ин-
терес за Републиката и на седницата одржана на 
28 април 1971 година, согласно член 275 од Делов-
никот на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧ-

КИ МАНИФЕСТАЦИИ ВО РЕПУБЛИКАТА 

Во последните десетина година во Републиката 
дејствуваат неколку значајни културни — уметнич-
ки манифестации. Тие израснаа како стремеж и по-
треба на определена средина да има свој амбиент, 
повод и можност за создавање на богат и интен-
зивен културен живот со основно настојување да 
се има своја комуникација во културната сфера, 
преку кое се откриваат и се афирмираат култур-
ните и уметничките субјекти и вредности. 

По својата форма и содржина, како и поради 
повеќегодишното дејствување културно-уметнич-
ките манифестации веќе станаа традиционални и 
со својата досегашна дејност, програмска насоче-
ност, постигнати позитивни резултати и осведоче-
ни вредности значително придонесоа за развојот на 
нашата национална култура. Тие не само што ги 
презентираат нашите национални достигања во 
земјата и надвор од неа и со тоа означуваат реал-
на шанса за меѓународна афирмација на македон-
ската култура, туку со својата отвореност им овоз-
можуваат и на други национални култури, во и 
надвор од нашата земја, да се поврзуваат со на-
шата и преку тоа да се врши заемно влијание. 

Во основањето, организирањето и осмислува-
њето на овие културно-уметнички манифестации, 
во сите фази, од особено значење беше поткре-
пат^ на општествените и културните форуми, орга-
низациите и институциите преку материјален, оп-
штествен и културен третман, со што беа обезбе-
дени основните услови за нивно дејствување. 

Таа широка општествена поткрепа ќе треба и 
понатаму да се изразува и потврдува како во раз-
вивањето, унапредувањето и доусовршувањето на 
постојните манифестации, така и во поддржување-
њето на пројавените иницијативи за организирање 
на нови културно-уметнички манифестации, особе-
но во оние региони каде што такви досега немало 
и за потребата од нови изразувања за оние твореч-
ки сфери што досега не се експонирани во вакви 
облици и начини. Ова не само заради евидентната 
потреба да се откријат нови културни жаришта, 
поводи и импулси, туку и да се овозможи да дој-
дат до израз оние творечки сили и настојувања што 
наполно ќе ја изразуваат, потврдуваат и продол-
жуваат постојната културна традиција. 

Сето она што во изминатите години беше по-
кажано и прикажано, без оглед на неминовните 
слабости и недоследности, е достигање што охра-
брува и поттикнува. 

Натамошните настојувања за нивното унапре-
дување и збогатување, заради посебното значење 
и вредностите што тие го имаат, бара пошироко, по-
организирано и посистематско учество на заедни-
цата во создавањето на подобри материјални ус-
лови, програмска издиференцираност, натамошно 
развивање и одгледување на формите што ја до-
кажаа својата вредност и нудење на нови облици 
и содржини. 

Тргнувајќи од изнесените констатации и ставо-
ви, Соборот ги донесува следните 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. За да можат да се реализираат подоел едно 
изградените основни програмски концепции на по-
стојните традиционални културно-уметнички мани-
фестации, потребно е во нивните програми да се 
внесуваат иновации за концепциско доградување, 
диференцирање, усовршување и збогатување. 

Програмите на некои од културно-уметничките 
манифестации, покрај јасното национално обележ-
је, треба повидливо концепциски да ги издифе-
ренцираат облиците и содржините преку кои ќе мо-
жат поцелосно да се вклучат и афирмираат и дру-
гите култури — учесници во манифестацијата. 

Културно-уметничките манифестации треба да 
бидат придружени со една дополнителна комуни-
кативна програма на квалитетни приредби, средби, 
разговори, изложби, спектакуларни свечености, што 
по својата содржина не би го нарушиле јадрото на 
носечката концепција и би се вклопиле во општа-
та физиономија на манифестацијата. При ова, осо-
бено треба да се нагласи потребава и научните ус-
танови и културните работници активно да се вклу-
чат и ангажираат во организирањето на научно--
стручни советувања. 

За трајно обезбедување на вредностите што се 
презентираат и за изградувањето на траен систем 
на комуникација, нужна е поголема грижа за пе-
чатење, снимање и на друг начин трајно обезбеду-
вање на прикажаните вредности како и издавање 
на информативни билтени, каталози и друг инфор-
мативен материјал. 

2. Вистинскиот и трајниот растеж на манифес-
тациите ќе се обезбеди со квалитетна програма која 
постојано треба да се дополнува и збогатува со 
нови вредности. Затоа треба да се вложуваат уште 
многу програмски напори за да се задржат и раз-
вијат досегашните достигања. При ова се нужни и 
корисни постојани критички преиспитувања на се 
она што го движи настојувањето за да се обезбеди 
нагорност во квалитетот од година во година. Пови-
сокото рамниште на квалитетна програма го усло-
вува учеството на стручните здруженија и профе-
сионални установи од областа на културата што 
треба да се вклучуваат и максимално да се анга-
жираат во организирањето на манифестациите за 
да се обезбеди врвен квалитет. 

Професионалното раководење односно компле-
тирањето со професионални кадри треба да се 
сфати како еден од условите за натамошен про-
грамски растеж, особено ка ј најразвиените мани-
фестации. 
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Професионалната критика, печатот, радиото и 
телевизијата треба со поголема ангажираност да 
учествуваат во вреднувањето на приредбите и осо-
бено во информирањето на јавноста заради нивно 
популаризирање и насочување за постигањето на 
уште подобри резултати. 

3. Подолгорочното планирање и програмирање 
на дејностите и обезбедување на соодветни сред-
ства, е еден од основните предуслови за доследна, 
континуаирана и квалитетна реализација на про-
грамската концепција. Затоа е нужно да се при-
стапи кон подолгорочно планирање и да се обез-
бедат стабилни и достатни материјални средства 
со ангажирањето на сите оние за кои одржувањето 
на манифестацијата претставува не само опште-
ствена функција и грижа, туку и непосреден ма-
теријален интерес. Покрај поголемото издвојување 
на средства од Републичкиот фонд за унапреду-
вање на културните дејности, ќе треба соодветно 
да се зголеми учеството на заинтересираните оп-
штини и работни организации, а особено од обла-
ста на угостителството и туризмот. Како особено 
заинтересирана институција за натамошниот развој 
на културно-уметничките манифестации чии при-
редби треба да заземат значителен дел во нејзи-
ната програма, РТВ — Скопје треба да претставува 
еден од постојаните учесници во нивното финан-
сирање. 

4. Постојаниот и усогласен развој на културно-
уметничките манифестации со општите токови на 
општествениот живот нужно бара управувањето 
во нив да се постави врз самоуправна основа и да 
се констатира како интерес на Републиката, оп-
штините, заинтересираното стопанство и другите 
организации и здруженија. 

5. Во идниот период треба да се поддржат и 
прифатат иницијативите за организирање на нови 
културно-уметнички манифестации што ќе имаат 
јасни програмски концепции, ќе означуваат несом-
нен прилог во општиот развој на нашата култура, 
ќе го збогатуваат културно-уметничкиот живот на 
соодветниот регион, и ќе претставуваат можност 
за изразување на оние творечки сфери кои досега 
не се експонирани на овој начин. 

Новите иницијативи треба да водат сметка и 
да бидат ослободени од можните повторувања со 
програмските физиономии на постојните манифе-
стации. 

Во остварувањето на овие настојувања треба да 
се обезбеди јавно дефинирање на концепцијата 
на манифестацијата, да се привлечат што повеќе 
заинтересирани со реално проценување на можно-
стите, за да се обезбеди и рамнотежа меѓу претен-
зиите и остварливото. 

Број 44-1727 
7 мај 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

100. 
Просветно културниот собор на Собранието на 

СРМ на седницата одржана на 11 ноември 1970 го-
дина го претресе материјалот Марксистичкото обра-
зование на средношколската младина во СР Ма-
кедонија и на седницата одржана на 28 април 1971, 
согласно член 275 од Деловникот на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА МАРКСИСТИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА 

СРЕДНОШКОЛСКАТА МЛАДИНА 

Во остварувањето на општите цели на обра-
зованието и воспитувањето и неговата општествена 
функција, марксистичкото образование на средно-
школската младина претставува едно од суште-
ствените образовно-воспитни подрачја, зошто преку 

него младината се воведува во усвојувањето на 
научниот поглед на светот и се запознава со су-
штината на општествено-економските односи за 
врз тие основи да ја развие критичката мисла и 
да ги сфати противречностите на општествените 
процеси. 

Констатирајќи го ова, Соборот цени дека марк-
систичкото образование навлегува во сите пори на 
образовно-воспитниот процес и не се исцрпува со 
наставата по предметите — основи на науката за 
општеството со општественото уредување на СФРЈ 
и филозофијата, иако наставата по тие пред-
мети во најголема мерка треба да придонесе за 
остварување на целите и задачите на образова-
нието и воспитувањето на тој план. 

Како посебно организирана и систематски ос-
мислена целина, наставата по тие предмети има 
најголеми можности не само да ги оспособува уче-
ниците со разбирање да ги следат општествените 
процеси, но и лично да се ангажираат во борбата 
на напредните сили на општеството за ново и по-
совршено, развивајќи траен интерес ка ј нив за 
откривање на вистината, критичноста, креативно-
ста и други хумани вредности. 

Соборот констатира, меѓутоа, дека изложените 
цели и задачи не се остваруваат во доволна мерка 
во практиката. Незадоволителен е обемот и дла-
бочината на знаењата и интересот ка ј учениците 
што го пројавуваат за нивно совладување. 

Причините за ваквата состојба се многубројни, 
но особено се констатираат следните: 

Третманот на наставата по наставните пред-
мети во училиштата како целина не соодветствува 
на нивното посебно значење и важност во оства-
рувањето на општите цели на образованието и во-
спитувањето. Загрижува појавата што часовите по 
овие предмети често служат како дополнување за 
наставниците од другите несоодветни стручни про-
фили. 

Наставничкиот кадар што ја изведува наставата 
по овие предмети е најзначаен фактор во реализи-
рањето на погоре наведените цели и задачи, но 
неговата стручна и методска подготовка се уште 
не задоволува. 

Положбата ја влошува и недостигот на учеб-
ничката, методска и другата литература во оваа 
област. Загрижува констатацијата дека во послед-
но време во Републиката речиси сосема е отсутно 
издавањето на марксистичка литература, било пре-
в о д и , било оригинална. Не постои ни едно домашно 
издавачко претпријатие кое системно се занимава 
со издавање на литература од ваков вид. 

Наставните планови и програми, исто така, при-
донесуваат за незадоволителните резултати. Во не-
кои училишта овие предмети не се застапени со 
адекватен фонд на часови, но има и недоследности 
во разработката на целите и задачите на наставата 
и во континуитетот на наставните содржини. 

Изложените недостатоци и недоследности при-
донесуваат во изведувањето на наставата да до-
минира теоретскиот односно апстрактниот и вер-
бален пристап и да се губи функционалната повр-
заност со нашата општествена стварност. Ваквата 
поставеност на наставата има за последица учени-
ците да не пројавуваат доволен интерес, недоволно 
да дискутираат за појавите и настаните од нашата 
општествена стварност, или, пак, сами да бараат 
одговори на прашањата од оваа област. Исто така, 
ваквата состојба има за последица и создавање на 
ДВОЈСТВО на личноста, што не е без последица во 
животот на младите луѓе. 

Имајќи ја предвид комплексноста на праша-
њето за марксистичкото образование на средно-
школската младина, кој не е проблем само на учи-
лиштата и неговите органи (Наставничкиот совет, 
класните совети, класните раководители) младин-
ската организација и ученичката заедница, туку 
и на заедницата, Соборот ги донесува следните 
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З А К Л У Ч О Ц И 

1. Институциите за средно образование треба 
повеќе отколку досега да водат сметка при попол-
нувањето на работните места за наставниците по 
предметите основи на науката за општеството со 
општественото уредување на СФРЈ и по филозо-
фија, да ги избираат оние кандидати кои во се-
гашните услови имаат најсоодветно високо обра-
зование за наставата по овие предмети. 

2. За подобрувањето на постојната кадровска 
структура на наставниците што изведуваат наста-
ва по овие предмети, значењето на перманентното 
стручно, педагошко-психолошко и методско усовр-
шување станува се поголемо. Иницијатори за ова 
усовршување треба да бидат институциите за сред-
но образование, а носители наставничките факул-
тети со подршка од заедниците на образованието 
и Друштвото за филозофија и социологија на Ма-
кедонија. 

3. Радикалното и потрајно подобрување на ква-
лификационата структура на Наставничкиот кадар 
за основите на науката за општеството со опште-
ственото уредување на СФРЈ, бара неодложно от-
ворање на катедра за социологија на Филозоф-
скиот факултет, која ќе подготвува наставнички 
кадар со соодветно високо образование. 

4. За да се избегнат недостатоците во поглед 
на методското образование кај Наставничкиот ка-
дар што се подготвува на катедрата по филозо-
фија, потребно е да се преземат мерки за воведу-
вање на настава по методика. Ова се однесува и на 
катедрата за социологија, откако таа ќе биде от-
ворена. 

5. Републичкиот фонд за унапредување на из-
давачката дејност во распределбата на средствата 
треба да настојува и да води посебна политика за 
издавање на марксистичка литература. Покрај пре-
ведувањето на странска литература — класична и 
современа, посебно треба да се стимулира и тво-
рештвото од домашни автори. 

6. Републичкиот завод за унапредување на 
школството, во соработка со соодветните институ-
ции и организации, треба да обрне посебно внима-
ние на најцелисходни измени во наставните пла-
нови и програми по овие предмети, со цел за нив-
ното осовременување и пофункционално поврзу-
вање со практиката. 

7. Републичкиот завод за унапредување на 
школството ќе го проучи остварувањето на марк-
систичкото образование на средношколската мла-
дина и низ другите наставни предмети, организа-
цијата на животот и работата на училиштата, вон-
наставните активности и ќе го информира Соборот 
за резултатите од ова проучување. 

8. Републичкиот завод за унапредување на школ-
ството, следејќи го остварувањето на овие заклу-
чоци, ќе го запознае Соборот со нивното реализи-
рање. 

9. Просветно-културниот собор смета дека е не-
опходно материјалот „Марксистичкото образова-
ние на средношколската младина во СР Македо-
нија" да се разгледа од советите за образование, 
при општинските собранија, институциите за сред-
но образование, организацијата на младината и дру-
ги општествено-политички организации, со цел да 
ги согледаат постигањата и пропустите во овој су-
штествен вид на образование. 

Број 44-1728 
7 мај 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

101. 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за за-

штита од градобијност („Службен весник на СРМ" 
бр. 10/71), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВЕН ОДБОР НА РЕПУ-
БЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАШТИТА 

ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

I. За членови на Управниот о^бор на Републич-
киот фонд за заштита од градобијност, со мандат 
од 4 год,ини, се именуваат и тоа: 

а) за претседател 
1. инж. МИЛАН ЌОСЕВ, секретар на Секрета-

ријатот за земјоделство при Стопанската ко-
мора на Македонија. 

б) за членови: 
1. инж. КРСТЕ СИМОВСКИ, професор на Зем-

јоделско-шумарскиот факултет во Скопје; 
2. КОСТАДИН МИХАЈЛОВСКИ, пратеник во 

Републичкиот собор на Собранието на СРМ; 
3. инж. Трајан Николовски, директор на ЗИК 

„Градинар-лоза" во Титов Велес; 
4. д-р ДУШКО БОЦЕВСКИ, директор на Ту-

тунскиот комбинат во Прилеп; 
5. инж. АЛЕКСАНДАР НИКОЛОВСКИ, шеф 

на Планското одделение во ЗИК „Скопско 
Поле" во' Скопје; 

6. ДУШКО ГИГОВСКИ, претседател на Собра-
нието на општината Свети Николе; 

7. ЦВЕТКО ЈАКИМОВСКИ, потпретседател на 
Собранието на општината Куманово; 

8. ВАНЧО ПЕТРОВ, претсед,ател на Собрани-
,ето на општината Гевгелија; 

9. инж. ПЕРО САСАЈКОВСКИ, директор на 
Конзорциумот „Македонија-плод" во Ресен; 

10. ПЕТАР ГАНЧЕВСКИ, потпретседател на Со-
бранието на општината во Битола; 

II. Александар АРСОВСКИ, на работа во Ре-
публичкиот секретаријат за народна одбрана; 

12. СРЕЧКО МАНЕВСКИ, пратеник во Стопан-
скиот собор на Собранието на СРМ; 

13. АЛЕКСАНДАР МАНЕВСКИ, потпретседател 
на Собранието на град Скопје; 

14. МИЛАН ПЕТРОВСКИ, советник во Заводот 
за осигурување на имоти и лица „Македо-
нија" во Скопје. 

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

Бр. 15-946/1 
14 април 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

102. 
Врз основа на член 9 став 1 од Законот за 

Републичкиот фонд за истражувачки работи во 
рударството („Службен весник на СРМ" бр. 22/66), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 

ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ 
ВО РУДАРСТВОТО 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови 
на Управниот одбор на Републичкиот фонд за ис-
тражувачки работи во рударството: 

- инж. МИЛАН АРСОВСКИ 
- ПЕЈКО БЛАЖЕВСКИ 
- д-р ИВАН НЕСТОРОВСКИ 
- д-р инж. ТОМИСЛАВ ИВАНОВСКИ. 
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II. За членови на Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за истражувачки работи во рудар-
ството, со мандат од 4 години, се именуваат: 

- БЕСИМЕ НУХИ, член на Републичката кон-
ференција на ССРНМ Скопје; 

- СПИРКО СТОЈЧЕВСКИ, претседат,ел на Со-
бранието на општината Крива Паланка; 

- АЛЕКСАНДАР ИВАНОВСКИ, дипл. инже-
нер — директор на Геолошкото биро во Битола; 

- ВЕЛКО СТОЈЧЕВ, директор на Дирекцијата 
за кредитирање на стопанството во Стопанската 
банка на СРМ. 

Ш. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Служб,ен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 
I 

Бр. 15-938/1 Претседател 
20 април 1971 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, с. р. 

103. 
Врз основа на член 74 од Законот за јавните 

патишта („Службен весник на СРМ" бр. 35/67), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 

ЗА ПАТИШТА 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на манд,атот на сл,едните членови 
на Управниот одбор на Републичкиот фонд за па-
тишта : 

- ЧЕКИЌ ШЕФКИЈА 
- ВАНЧО УНКОВСКИ 
- БОРИС ЧАУШЕВ 
- ТЕОДОСИЕ ПАУНОВСКИ 
- ПЕРО ГАВРИЛ СКИ 
- БЛАЖЕ МИНОВСКИ 
- ТОМЧЕ ШЕМОВ 
- ПЕТАР ПЕТРОВ. 
- КИРО ПРОШЕВ. 
П. За членови на Управниот одбор на Репуб-

личкиот фонд за патишта, со мандат од две го-
дини, се именуваат: 

1. Претставници на Републиката 
- ВЛАДО МУРАТОВСКИ, вршител на долж-

носта директор на Генералната дирекција за об-
нова и изградба на Скопје; 

- ЛАЗО ДИНЕВСКИ, пратеник; 
- КОСТА ЃУРКОВ, градежен инженер во Г,е-

олошкиот завод, Скопје. 
2. Претставници на корисниците на јавните 

патишта: 
- АЦО ПАВЛОВСКИ, директор на погонот 

ЖАС во ЖТП - Скопје; 
- СТОЈАН ЧУЛ АКИОВСКИ, дипл. економист 

во Претпријатието „Транскоп" — Битола; 
- КРСТЕ ПАНГОВ СКИ, директор на Интер-

национал-транспорт „Вардар" — Скопје; 
- КИРО МИЛЕВ, техн. директор на Претпри-

јатието „Балкан-експрес" — Штип. 
3. Претставници на Претпријатието за јавни 

патишта „Македонија-пат" -— Скопје: , 
- СИМЕОН СМИЛЕВ, дипл. градежен инже-

нер од погонот на Претпријатието „Македонија-
пат" — Т. Велес; 

- РИСТО МАНЧЕВСКИ, градежен техничар 
во погонот на Претпријатието „Македонија-пат" — 
Штип. 

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

Бр. 15-376/1 Претседател 
20 април 1971 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, с. р. 

104. 

Врз основа на член 11 став 2 од Законот за 
Републичкиот фонд за води („Службен весник на 
СРМ" бр. 37/64), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИ-
ЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 

ЗА ВОДИ 

I. Се утврдува престанок на функцијата по-
ради истекот на мандатот членови на Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за води на: 

- д-р инж. МИЛОРАД СИБИНОВИЌ 
- инж. АНГЕЛКО НИКОЛОВСКИ 
- МИТО ПЕЈОВСКИ 
- КИРО НИКОЛОВСКИ. 
П. За членови на Управниот одбор на Репуб-

личкиот фонд за води, со мандат од две години, 
се именуваат: 

- инж. АЛЕКСАНДАР ИЛИЕВСКИ, советник 
во Дирекцијата за регулација на реката Вардар — 
Скопје; 

- БЛАЖЕ ШОПОВ, потпретседател на Собра-
нието на општината Штип; 

- ЛАЗО ПОПЛАЗАРОВ, електро-инженер во 
Претпријатието за производство и пр,енесување на 
електрична енергија „Електростопанство" — Ско-
пје, 

- ДИМИТАР АНДРЕЕВСКИ, пратеник во Сто-
панскиот собор на Собранието на СРМ. 

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

Бр. 15-939/1 
20 април 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

105. 

Врз основа на членот 35 став 1 точка 1 од Ос-
нов,ниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71) и 
членот 37 и 94 од Основниот закон за пензиското 
осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 51/64, 
56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 
11/69, 56/69, 47/70 и 15/71), Собранието на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување — 
Скопје, на седницата одржана на 29 април 1971 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО 
ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ, ЗА ИЗНОСОТ НА ЗА-
ШТИТНИОТ ДОДАТОК И ДРУГИТЕ УСЛОВИ ЗА 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ 
ПРАВО НА ТОЈ ДОДАТОК 

I 

Во точката П од Одлуката за граничниот из-
нос на најниското пензиско примање, за износот 
на заштитниот додаток и другите услови за обез-
бедување, користење и губење право на тој дода-
ток („Службен весник на СРМ" бр. 8/71) бројката 
„400" се заменува со бројката „450". 
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II 

Определувањето на новиот износ на заштит-
ниот додаток на корисниците на тој додаток што 
ќе бидат затечени како такви на 1 јули 1971 годи-
на според граничниот износ на најниското пензи-
ско примање утврден со точката I од оваа одлу-
ка ќе се изврши од Републичкиот завод за со-
цијално осигурување по службена должност, без 
донесување на писмени решенија. 

По барање на корисникот на заштитниот до-
даток, надлежниот комунален завод за социјално 
осигурување е должен да му издаде писмено ре-
шение за определување износот на заштитниот до-
даток со образложение. 

III 

На корисниците на заштитен додаток до 31 де-
кември 1970 година, на кои правото на тој додаток 
им престанало поради тоа што усогласената пензи-
ја според Одлуката за усогласување на пензиите, 
инвалиднините и додатокот за помош и нега според 
одредбите на членовите 97 и 102 од Основниот за-
кон за пензиското осигурување („Службен весник 
на СРМ" бр. 31/70) им била поголема од граничниот 
износ на најниското пензиско примање определен 
според Одлуката за граничниот износ на најниско-
то пензиско примање, износот на заштитниот дода-
ток и условите за добивање, користење и губење 
право на тој додаток („Службен весник на СРМ" 
бр. 8/71), ќе им се определи повторно заштитен до-
даток сметано од 1 јули 1971 година доколку усо-
гласената пензија им е помала од граничниот из-
нос на најниското пензиско примање определен пс 
оваа одлука и до колку ги исполнуваат пропиша-
ните услови за добивање право на тој додаток. 

Решение за признавање право на заштитен до -
даток на лицата од претходниот став донесува над . 
лежниот комунален завод за социјално осигурува-
ње по барање од корисникот. 

IV 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 ју-
ли 1971 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈ1 

Бр. 01-1218/1 
29 април 1971 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Митанова, с. к 

106. 
Врз основа на членот 22 став 1 точка 2 од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71), чле-
нот 82 од Основниот закон за инвалидското осигу-
рување („Службен лист на СФРЈ" број 10/65, 14/бб, 
1/67, 23/67, 56/69 и 15/71), Собранието на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување — Скоп-
је, на седницата одржана на 29 април 1971 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА ДОДА-
ТОКОТ ЗА ПОМОШ И НЕГА 

I 

Додатокот за помош и нега на инвалидите на 
трудот од I категорија на инвалидност и на слепите 
лица во смисла на членот 81 став 1 и 2 од Основ-
ниот закон за инвалидското осигурување се опреде-
лува во височина од 350 динари. 

II 

Зголемувањето на, додатокот за помош и нега 
според одредбите на оваа одлука на затечените ко-
рисници на тој додаток на денот на влегувањето во 
сила на одлуката ќе се изврши од Републичкиот 
завод за социјално осигурување по службена долж-
ност, без донесување на писмени решенија. 

III 

Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за височината на дода-
токот за помош и нега („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/70). 

IV 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јули 1971 година. 
СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ 

Бр, 01-1219/1 
29 април 1971 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Митанова, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје, е заведен спор 
по тужбата на тужителката Блажевска Слободан-
ка од Скопје, против тужениот Блажевски Митре, 
сега со непознато место на живеење, за развод на 
брак, вредност на спорот 2.000,00 динари. 

Се поканува тужениот Блажевски Митре, во 
рок од 30 дена да се јави лично во судот или да 
ја достави сегашната адреса, Во колку во одреде-
ниот рок не се јави, ќе му се постави привремен 
старател, во смисла на чл. 77 од ЗПП, кој ќе го 
застапува во предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1358/71. 
(42) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Општинскиот суд во Гостивар, по правната ра-
бота на тужителот Алија Шејза од село Врањовце, 
против тужениот Алии Самет од село Врањовце, 
сега со непознато место на живеење, на работа во 
странство, заради раскинување на договор за до-
животна издршка, на тужениот му постави при-
времен застапник Абдули Хирија од с,ело Вра-
новци, согласно член 77 и 79 од ЗПП, бидејќи на 
тужениот му е непознато местожителството и не-
ма полномошник. 

Поставениот привремен застапник ќе го заста-
пува тужениот се додека тужениот и неговиот пол-
номошник не се појават пред судов односно доде-
ка органот на старателството не го извести судот 
дека поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 46 од 
17. VI. 1970 год. (37) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води 
оставинска постапка за расправување на остави-
ната на пок. Пејчиновиќ Малинка, бивша од село 
Чајле, Гостиварско, а која умрела 1962 година, Ме-
ѓу другите наследници ги оставила и внуците Пеј-
чиновски Ратомир и Пејчиновски Чедомир, кои 
сега живеат во Канада со непозната адреса. 

Се повикуваат наследниците Пејчиновски Ра-
томир и Пејчиновски Чедомир во рок од една го-
дина да се јават лично пред овој суд или тоа да 
го сторат нивните полномошници. Во колку во оп-
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ределениот рок гореспоменатит,е не се јават, су-
дот ќе ја расправи оставината согласно со одред-
бите од чл. 217 ст. 4 од ЗН. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, О. бр. 96/69 
од 2. ХП. 1970 год. (38) 

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води ос-
тавинска постапка за расправување на оставина-
та од пок;. Имери Шерифе, бивш од село Тануше,, 
Гостиварско, а која умрела 1951 година. Меѓу дру-
гите наследници го оставила и синот Имери Ајет, 
кој сега живее во НР Албанија, со непозната ад-
реса. Се повикува наследникот Имери Ајет во рок 
од една година да се јави лично пред овој суд 
или тоа да го стори неговиот полномошник. 

Во колку во определениот рок наследникот не 
се јави сам или неговиот полномошник, судот ќе 
ја расправи оставината согласно со одредбите од 
чл. 217 ст. 4 од ЗН. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, О. бр. 25 
од 2. ХП. 1970 година. (39) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 767, страна 505, книга VI е запишана под 
фирма: Претпријатие за меѓународен автотранспорт 
и шпедиција „Транскоп", ул. „Максим Горки" бр. 6 
— Скопје — Самостојна организација на здружен 
труд за меѓународна шпедиција — Скопје, ул. 
„Борис Кидрич" бр. 22, која е основана согласно со 
одлуката бр. 40/4 од 12. XI. 1970 година, на работ-
ничкиот совет на претпријатието. 

Предмет на работењето на единицата е обаву-
вање на шпедитерски услуги во земјата и стран-
ство, меѓународна шпедиција, локо-шпедиција, уто-
вар, растовар, претовар на стоки со своја и изнај-
мена работна рака и посредување при осигурува-
њето на стоката. 

Самостојната организација на здружен труд 
без својство на правно лице ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува Гавриловски Петар, генера-
лен директор на Претпријатието за меѓународен 
авто-транспорт и шпедиција „Транскоп" — Скопје 
и Борис Георгиевски, — директор на Самостојната 
организација на здружен труд, без својство на 
правно лице. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 49 од 15. I. 1971 година. (134) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 666, страна 256, книга VI е запишана под 
фирма: „Газела" — индустрија за чевли и гумени 
производи — Скопје — Организација на здружен 
труд без СВОЈСТВО на правно лице — Продавница 
во Титов Велес, ул. „Коле Неделков" бр. 2. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на чев-
ли и гумени производи. 

Продавницата е основана од „Газела" — индус-
трија за чевли и гумени производи — Скопје, со 
одлуката на работничкиот совет. 

Раководител на продавницата е Благој Димов. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува — матичното претпријатие — тргов-
ската мрежа директорот Најдовски Нацко и пом. 
директорот Ивановски Крсто. 

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

бр. 389/69 од 8. I. 1971 година. (135) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 287, книга I е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за колонијално-пре-
хранбени стоки на мало и големо „Деликатес" — 
Тетово — Организација на здружен труд без свој-

ство на правно лице — Продавница број 53 во 
Тетово, ул. „Јане Сандански" бр. 53. Предмет на 
работењето на продавницата е промет со прехран-
бени стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за колонијално-
прехранбени стоки на мало и големо „Деликатес" 
— Тетово, со одлуката бд одржаната седница на 
15. X. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Стојковска 
Вера. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 342/69 од 8. I. 1971 година. (136) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 434, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје, Самостојна организација „Ба-
нат" увоз-извоз — Скопје, Продавница број 8, ул. 
„Маршал Тито" бр. 60 — Скопје. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на мало 
брашно и сите видови мелничка производи, сточна 
храна и др. и зрнести производи. 

Раководител на продавницата е Спировски Бо-
жин. 

Продавницата е основана со присоединувањето на 
Претпријатието „Банат" — Скопје кон Земјодел-
ско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле" — 
Скопје, согласно со решението на овој суд Фи. 
бр. 177/66. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — организацијата означена во реше-
нието, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 298/70 од 22. I. 1971 година. (179) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 434, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје — Самостојна организација 
„Банат" увоз-извоз — Скопје — Продавница бр. 
18, ул. „54" бр. 53-а — Скопје. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на мало на 
брашно, сточна храна, мелнички производи и дру-
га зрнеста стока. 

Раководител на продавницата е Јуруковски 
Велимир. 

Продавницата е основана со присоединување на 
Претпријатието „Банат" — Скопје кон Земјоделско-
индустрискиот комбинат „Скопско Поле" — Скопје, 
согласно со решението бр. 177/66 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува организацијата означена во решение-
во, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 299/70 од 22. I. 1971 година. (180) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 435, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје, Самостојна организација „Ба-
нат" увоз-извоз — Скопје, Продавница број 19 во 
село Сингелиќ. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на мало на брашно, сите мел-
нички производи, сточна храна и други зрнести 
производи. 

Раководител на продавницата е Стевковски 
Санде. 

Продавницата е основана со присоединување на 
Претпријатието „Банат" — Скопје кон Земјоделско-
индустрискиот комбинат „Скопско Поле" — Скоп-
је, согласно со решението на овој суд Фи. бр. 
177/66. 
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Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува организацијата означена во решени-
ево, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 300/70 од 25. I. 1971 година. (181) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 435, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје — Самостојна организација 
„Банат" — извоз-увоз — Скопје — Продавница број 
1, ул. „Цветан Димов" бр. 14 - Скопје. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на ма-
ло на брашно и сите други видови ме л ничии про-
изводи, сточна храна и други зрнести производи. 

Раководител на продавницата е Амзо Ејупов. 
Продавницата е основана со присоединување на 

Претпријатието „Банат" — Скопје, согласно со ре-
шението на овој суд, Фи. бр. 177/66. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува — организацијата означена во реше-
нието, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 301/70 од 25. I. 1971 година. (182) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 435, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје — Самостојна организација 
„Банат" увоз-извоз — Скопје, Продавница број 6, 
ул. „171" населба Сарај - Скопје. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на мало на 
брашно и сите видови мелнични производи, сточна 
храна и други зрнести производи. 

Раководител на продавницата е Борислав По-
повски. 

Продавницата е основана со присоединување на 
Претпријатието „Банат" — Скопје кон Земјоделско-
индустрискиот комбинат „Скопско Поле" — Скоп-
је, согласно со решението на овој суд, Фи. бр. 
177/66. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Организацијата означена во решение-
во, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 302/70 од 25. I. 1971 година. (183) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 435, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје, Самостојна организација „Ба-
нат" увоз-извоз — Скопје, Продавница број 10, 
ул. „820" бр. 129 — Маџари — Скопје. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на мало 
на брашно и сите други видови мелнични произ-
води, сточна храна и други зрнести производи. 

Раководител на продавницата е Трајковски 
Петар. 

Продавницата е основана со присоединување на 
Претпријатието „Банат" — Скопје кон Земјоделско-
индустрискиот комбинат „Скопско Поле" — Скопје, 
согласно со решението на овој суд Фи. бр. 177/66. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува организацијата во решението, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
303/70 од 22. I. 1971 година. (184) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 436, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје — Самостојна организација 
„Банат" увоз извоз — Скопје — Продавница бр. 
13, ул. „1210" бб. населба Шуто Оризари, Скопје. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба, на мало, на сите видови мелнички производи, 
брашно, сточна храна и други зрнести производи. 

Раководител на продавницата е Нијази Ахмет. 
Продавницата е основана со соединување на 

Претпријатието „Банат" — Скопје кон Земјодел-
ско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле" — 
Скопје, согласно со решението на овој суд, Фи. 
бр. 177/66. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува самостојната организација означена во 
решението, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 305/70 од 25. I. 1971 година. (185) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 436, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје — Самостојна организација 
„Банат" увоз-извоз — Скопје — Продавница број 
15, ул. „Маршал Тито" бб. — Петровец, Скопје. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на мало на брашно, сите видови мелнички про-
изводи, сточна храна и други зрнести производи. 

Раководител на продавницата е Теофиловски 
Глигор. 

Продавницата е основана со присоединување на 
Претпријатието „Банат" — Скопје кон Земјоделско-
индустрискиот комбинат „Скопско Поле" — Скопје, 
согласно со решението на овој суд Фи. бр. 177/66. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува организацијата означена со решениево, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 306/70 од 25. I. 1971 година. (186) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 496, ќнига VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје — Самостојна организација 
„Банат" увоз-извоз - Скопје - Продавница број 17 
— Драчево, Скопје. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на мало на брашно и сите 
видови мелнички производи, сточна храна и други 
зрнести производи. 

Раководител на продавницата е Трпковски 
Славе. 

Продавницата е основана со присоединувањето 
на Претпријатието „Банат" — Скопје, кон Земјо-
делско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле" — 
Скопје, согласно со решението на овој суд, Фи. бр. 
177/66. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува организацијата означена во решение-
то, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 307/70 од 25. I. 1971 година. (187) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 477, книга VI е запишано след-
ното: Кон Претпријатието за дрвна индустрија 
„Треска" — Скопје, се присоединува Шумско-ин-
дустрискиот комбинат „Осогово" — Крива Палан-
ка, со одлуката бр. 01-680/1 од 28. IV. 1970 година 
на работничкиот совет на Шумско-индустрискиот 
комбинат „Осогово" — Крива Паланка, од одржа-
ната седница на 3. IV. 1970 година и одлуката бр. 
02-7564/1 од 17. Ш. 1970 година на централниот ра-
ботнички совет на Претпријатието за дрвна инду-
стрија „Треска" — Скопје, од одржаната седница 
на 7. Ш. 1970 година како самостојна организација 
на здружен труд, без својство на правно лице 
„Треска" — Крива Паланка, со следните податоци: 

Претпријатие за дрвна индустрија „Треска" — 
Скопје — Самостојна организација на здружен 
труд, без својство на правно лице „Треска" — Кри-
ва Паланка. Предмет на работењето на самостој-
ната организација е ќе врши надзор и чување на 
приватни шуми доколку за тоа добие посебно овла-
стување; стопанисување со сите шуми од опште-
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ствена сопственост; врши одгледување, нега, за-
штита на постојниот шумски фонд; ќе ги користи 
зрелите за сеча шумски комплекси на најрацио-
нален начин; ќе врши мелиорација на млади и 
деградирани шуми; ќе се занимава со земјоделско 
производство на шумски земјишта; ќе гради из-
возни и дотурни патишта; ќе произведува посадо-
чен материјал за пошумувањето; ќе врши пошуму-
вање на големи земјишта и конверзија и интри-
дукција на постојаните шуми; ќе произведува про-
изводи од споредни продукти на шума, како што 
се: вар, ќумур, лековити растенија и др., ќе може 
да врши тов на добиток на планинските пасишта; 
ќе врши уредување на шумите; ќе врши транспорт 
на дрвни сортименти и споредни производи, про-
изведени од сопствено работење; ќе врши проек-
тирање, градење и одржување на шумските кому-
никации и згради; ќе врши оправка и одржување 
на машините за потребите на шумарството и шум-
ското градежништво, ќе врши продажба на мало на 
главни и споредни шумски производи, и финална 
преработка на дрво; одгледување, обнова и зашти-
та на шумите, производство на споредни шумски 
производи како што се: вар, камен, дрвен јаглен и 
друго, експлоатација на шуми; дрвна индустрија и 
тоа: механичка преработка на дрво, финална пре-
работка на дрвото, градежна столарија и друго, 
продажба, на мало и големо, на производи од соп-
ствено производство и производи на кооперанти-
те; покрај наведената основна дејност врши и по-
мошни работи како што се: механичка работилни-
ца за одржување на машински парк, транспортните 
средства и вршење на услуги од оваа дејност; 
транспорт — превоз на производи од кооперантите; 
споредна дејност: изградба на шумски комуника-
ции, шумски градежни работи, собирање на според-
ни шумски производи, плодови, испаша и градење 
на објекти во сопствена режија; транспорт, — пре-
воз на производи од сопствено производство или за 
своја преработка и превоз на производи на коо-
перантите. Оваа дејност во иднина се менува и 
гласи: Транспорт — јавен превоз на стоки со соп-
ствени производни средства. , 

Самостојната организација е основана со присо-
единување на Шумско-индустрискиот комбинат 
„Осогово" — Крива Паланка, кон Претпријатието 
за дрвна индустрија „Треска" — Скопје. 

Раководител на самостојната организација е 
Срчоков Димитар. 

Самостојната организација ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето Срчоков Димитар, раководител. 

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

бр. 573 од 6. XI. 1970 година. (1977) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 301, страна 373, книга IV е запишано след-
ното: За нов потписник на Фабриката за цемент 
„Усје" — Скопје е назначен Гушков инженер Ри-
сто, технички директор, кој истата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со старите регистрирани потпис-
ници и тоа: Мојсов инженер Кочо, директор, Ду-
ковски Крсто, раководител на комерцијалната 
служба, Голубовиќ Радослав Драган, Вергилија 
Мазнева и Јосифовски Борис, сметано од 23. VI. 1970 
година. 

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

бр. 519 од 28. VII. 1970 година. (1981) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1030, страна 105, книга V е запишано след-
ното: Претставништвото во Скопје, на ул. „95" бр. 
10, на „Дерма" — претпријатие за промет со кожи, 
хемикалии, пластични маси и технички материја-
ли,' увоз-извоз — Загреб, се преселува од ул. „95" 

бр. 10, на улица „Кукушка" бр. 17 во Скопје. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 102/69 од 10. XI. 1970 година. (1983) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 456, страна 1266, книга I е запишано след-
ното: Фирмата на „Занат сервис Македонија" — 
сервис за снабдување на занаетчиството и комунал-
ните организации во СРМ со репродукционен мате-
ријал и опрема и промет со готови занаетчиски 
производи, на големо и мало — Скопје, согласно 
со одлуката бр. 4535 на работничкиот совет се ме-
нува и гласи: „Занат сервис Македонија" — сер-
вис за снабдување на занаетчиството и трговијата, 
на големо и мало — Скопје. 

Дејноста на споменатиот сервис се проширува 
и со: снабдување на занаетчиите со сите репрома-
теријали, купување и продавање на занаетчиски 
производи и посредување при купопродавање на 
занаетчиски производи; трговија на големо и мало 
со: железарска и метална стока, велосипеди, ма-
шини за шиење и прибор, електротехнички мате-
ријали; градежни материјали во целост; санитар-
ни и инсталациони материјали; стакло, порцелан 
и керамичка стока; бои, лакови, хемикалии и при-
бор; кожа, седларско-ременарска стока и прибор; 
крзнена стока; производи од гума, каучук и плас-
тични маси; текстил, кратка и плетена стока и 
конфекција; галантериска и базарска стока и 
играчки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
839 од 30. X. 1970 година. (1985) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1112, страна 587, книга V е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието за електро-водо-
вод и канализација „Електроводомонт", — Скопје, 
ул. „Беласица" бр. 6, согласно со одлуката бр. 908 
од 4. XI. 1970 година на работничкиот совет од одр-
жаната седница на 3. XI. 1970 година се проши-
рува и со промет, на големо и мало, со текстилна 
галантерија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 554 од 11. XI. 1970 година. (1989) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 895, страна 241, книга П е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Трговското претпријатие, на големо и ма-
ло, за снабдување на земјоделството и домаќинство-
то „Механика" — Титов Велес, бидејќи се присо-
единува кон Трговското претпријатие на големо 
за градежни материјали, огревно дрво и јаглен 
„Даб" — Титов Велес, согласно со одлуката бр. 168 
од 24. Ш. 1969 година на работничките совети на 
двете претпријатија од одржаната седница на 14. 
Ш. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 260/69 од 20. XI. 1970 година. (1990) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
14. X. 1970 година, рег. бр. 9/61, книга I е запиша-
но следното: На Тромбевски Васко, в.д. директор 
на Претпријатието за ремонт и поправки на зем-
јоделски машини и орудија „Механика" — Битола, 
му престанува правото за потпишување. 

За в.д. директор е поставен Васил Гагачев, кој 
покрај досегашниот потписник Буцевски Методи-
ја, шеф на сметководниот сектор, ќе го потпишува 
претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 532/70 год. (2013) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
2. X. 1970 година, рег. бр. 213/55, книга I е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Петар Георгиев Тасевски, дирек-
тор на Комуналното претпријатие „Водовод и ба-
њи" — Битола. 

Се овластува за потпишување Мицевски Рис-
тов Благој, директор, покрај досегашните потпис-
ници Миле Петров Димов, раководител на финан-
сиско-сметководната служба, да го потпишува прет-
пријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 513/70. (2015) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
14. X. 1970 година, рег. бр. 11/55, книга IV е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Каранфил Ристевски, директор на 
Земјоделската задруга „Илинден", село Стење, Ре-
сен. 

За в.д. директор е поставен Поповски Алексан-
дар, кој ќе ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 530/70. (2017) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. X. 1970 година, рег. бр. 26/56, книга П е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Автоту-
ристичкото претпријатие „Пелагонија-турист" од 
Прилеп, уште со продажба на нафта и производи 
од нафта. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 533/70. (2018) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. X. 1970 година, рег. бр. 2/58, книга Ш е запи-
шано следното: Продавницата во Струга, на Фа-
бриката за волнена, памучна и свилена трикотажа 
„Стружанка" од Струга, престана со својата работа 
и се брише од регистарот на стопанските органи-
зации, кај овој суд, поради присоединување кон 
Трговското претпријатие „Струшка трговија" од 
Струга. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 23-4450 од 25. IX. 1970 година од работ-
ничкиот совет на Фабриката „Стружанка" од Стру-
га и одлуката бр. 02-2078 од 2. IX. 1970 година на 
работничкиот совет на Трговското претпријатие 
„Струшка трговија" од Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 514/70. (2019) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 421, страна 465, книга П е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Продавницата „Планика", на ул. „7 Но-
ември" бр. 13 во Гевгелија поради укинување со 
одлуката од 17. VIII. 1970 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 688 од 14. XI. 1970 година. (2061) 

ното: Досегашниот раководител на Продавницата 
во Гевгелија, на Индустријата за падобрани и кон-
фекција „Клуз" — Београд, Трајче Минов е раз-
решен од должност. За нов раководител на истата 
е назначена Барјактарова Нада, која нема да биде 
потписник. Продавницата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 186/69 од 20. XI. 1970 година. (2062) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. X. 1970 година, рег. бр. 9/70, книга П е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Манески Благоја, в.д. директор на 
Проектанското биро „Техника" од Охрид. 

За в. д. директор е поставена Талева Добринка, 
која е овластена за потпишување на проектант-
ското биро. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 531/70. (2016) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 201, страна 539, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата 
во Кавадарци на Југословенскиот комбинат на гу-
ма и обувки „Борово" од Борово, Милошевски Ла-
зар е разрешен од должност и за раководител на 
истата е назначен Андоновски Љупчо, кој е само 
административен. Продавницата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, матичното претпријатие, 
сметано од 16. И. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 132 од 17. XI. 1970 година. (2063) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 902, страна 263, книга IV е запишано след-
ното: Согласно1 со одлуката бр. 01-56/1 од 26. И. 
1969 година на Управниот одбор на Деловното здру-
жение на водостопанските организации на СРМ — 
Скопје, за нова членка на споменатото здружение 
се прима Водната заедница „Преспанско Езеро" од 
Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 188/69 од 20. XI. 1970 година. (2064) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 830, страна 973, книга III е запишано след-
ното: Фирмата на Продавницата во Скопје, на ул. 
„Илинденска" бр. 34, на Трговското претпријатие 
за промет со кожа, прибор, пластична маса и гу-
ма, на големо и мало „Ангрокожа" — Белград, се 
менува и гласи: Трговско претпријатие „Конекс" 
- Белград — Продавница во Скопје, ул. „Илин-
денска" бр. 34, согласно со решението бр. 3443/69 
од 19. XII. 1969 год. на Окружниот стопански суд 
во Белград. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 34 од 18. XI. 1970 година. (2066) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 933, страна 453, книга IV е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Претставништво-
то во Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 46, на Прет-
пријатието „Унион импекс" — Сарајево, Јанакиев 
Димче е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За директор на споменатото претставништво е 
назначен Фрицханд Бранко, кој истото ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, сметано од 4. III. 1969 година. 

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

бр. 208/69 од 25. XI. 1970 година. (2070) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1074, страна 339, книга V е запишано след-
ното: Седиштето на „Бабуна" — електро-водоин-

ч сталатерската задруга — Скопје, се преселува од 
ул. „Иво Рибар Лола" бр. 104, во Скопје, на ул. 
„805" бр. 6, во Скопје — Автокоманда. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 40 од 19. XI. 1970 година. (2071) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 515, страна 1119, книга П е запишано след-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 457, страна 506, книга VI е запишано след-
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ното: Фирмата на Продавницата во Скопје, ул. „Ка-
раорман" бр. 9, на Претпријатието за производство 
и преработка на обоени метали „Илинден" — Скоп-
је се менува и гласи: Продавница во Скопје, ул. 
„Караорман" бр. 9, на Фабриката за обоени метали 
„Купром" — Скопје, согласно со одлуката бр. 
07-1242 од 16. X. 1969 година на работничкиот совет 
од одржаната седница на 16. X. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 9 од 20. XI. 1970 година. (2075) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 887, страна 145, книга IV е запишано след-
ното: Фирмата на Складот во Скопје, ул. „Фести-
валска сала — сајмиште" на Трговското претпри-
јатие за промет со кожа и прибор, на големо „Ан-
грокожа" — Белград, се менува и гласи: Трговско 
претпријатие „Конекс" - Белград - Склад во 
Скопје, ул. „Ф,естивалска сала — сајмиште", согла-
сно со решението бр. 3443/69 од 19. ХП. 1969 годи-
на на Окружниот стопански суд — Белград. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 33 од 18. XI. 1970 година. (2074) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 446, страна 651, книга II е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните, Продавницата во Титов Велес, ул. 
„Коле Неделковски" бр. 2, на Претпријатието „Ре-
флекс" - Белград, согласно со одлуката на работ-
ничкиот совет, од одржаната' седница на 24. X. 
1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 23/69 од 17. XI. 1970 година. (2079) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 203, книга II е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Кожара ,, Ку-
маново" - Куманово и тоа: Домузлиски Величков 
Димчо, директор, Крстевски Насков Трајко, финан-
сиски директор и Пешевски Благоја Јован, шеф 
на сметководството, им престанува правото за пот-
пишување. 

За в. д. директор на Кожара „Куманово - Ку-
маново, е назначен Пешевски Благоја Јован, дип-
ломиран инженер, кој истата ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, со новоназначените потписници Поповиќ 
Мане Драгољуб, раководител на набавното одделе-
ние и Петровски Богданов Растислав, контер и 
книговодител на основни средства, сметано од 17. 
IX. 1969 година. 

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

бр. 826/69 од 30. VI. 1970 година. (1445) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 308, страна 803, книга I е запишано след-
ното: Фирмата на Претставништвото во Скопје, ул. 
„Крушевска" бр. 21, на Претпријатието „Меркур" 
за меѓународна трговија,, застапништва и консиг-
национи складишта - Загреб, се менува и гласи: 
„Меркур" - претпријатие за надворешна трговија 
- Загреб - Претставништво во Скопје, согласно 
со решението Фи. бр. 2459/70-2 од 12. VIII. 1970 го-
дина на Окружниот стопански суд - Загреб, извод 
од регистарот и одлуката на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 981/68 од 12. XI. 1970 година. (2065) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1223, страна 1177, книга V е запишано след-
ното: Фирмата на Електроинсталатерската услуж-
на задруга „Напон" - Скопје, согласно со одлу-

ката на работничкиот совет од одржаната седница 
на 11. IV. 1970 година, се менува и гласи: Електро-
инсталатерска механичка услужна задруга „Напон" 
— Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 310 од 3. VI. 1970 година. (1074) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 332, страна 1561, книга I е запишано след-
ното: Се симнува присилната управа над Текстил-
ната фабрика — Гостивар, со" решението бр. 0201-
2327/1 од 14. VII. 1969 година, на Собранието на оп-
штината Гостивар. 

На досегашниот потписник Дуцевски Горе, при-
силен управник, му престанува правото за потпи-
шување, бидејќи е разрешен од должност. 

За в. д. директор на фабриката е назначен Иван 
Бундалески, кој ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето со ново-
назначениот потписник, шеф на сметководството, 
сметано од 5. VIII. 1969 година. 

Обврска пред банката е со два потписа. 
Текстилната фабрика — Гостивар е конституи-

рана на 2. VII. 1969 година, согласно со записникот 
број 420 од 2, VII. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 725/69 од 10. IX. 1970 година. (1479) 

Окружниот стопански суд. во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 218, страна 51, книга II е запишано след-
ното: Дејноста на Трговското претпријатие, на ма-
ло и големо, „Напредок" — село Липково, Кума-
новско, согласно со одлуката бр. 429 од 4. V. 1968 
година, на работничкиот совет од одржаната сед-
ница на 7. IV. 1969 година, се проширува и со ре-
жење на граѓа со мотор — циркулар на градежен 
материјал, со помош на струја. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 567/68 од 25. IX. 1970 година. (1787) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 257, страна 73, книга II е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието за откуп, прера-
ботка и промет со месо и месни производи, млеко 
и млечни производи, леб и печиво — „Прехрана" 
— Тетово, согласно со одлуката бр. 02/96 од 6. VIII. 
1970 година, на работничкиот совет, од одржаната 
седница на 9. III. 1970 година, се проширува и со: 
Откуп и продажба на кожи, продажба на колони-
јални стоки и откуп и продажба на земјоделски 
производи и кооперација. 

Од Окружнот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 662 од 30. IX. 1970 година. (1845) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1286,-страна 54, книга VI е запишано след-
ното: Седиштето на Трговското претпријатие, на 
големо и мало, „народна техника" — Скопје, со-
гласно со одлуката на советот на работната заед-
ница, од одржаната седница на 18. IV. 1970 година, 
се преселува од ул. „Стив Наумов" бр. 88 во Скоп-
је, на ул. „157" бр. 20. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 547 од 26. X. 1970 година. " (1931) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 499, страна 1412, книга I е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Првата услуж-
на занаетчиска задруга „Атом" — Скопје, Стоја-
новски Славе, директор, му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на задругата е назначен Зариќ 
Радослав, кој истата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето, со 
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стариот регистриран потписник Блажевски Доксе, 
шеф на сметководството, сметано од 29. VII. 1970 
година. 

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

бр. 638 од 30. X. 1970 година. (1935) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 814, страна 825, книга III е запишано след-
ното: се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните, Пртставништвото во Скопје, ул. „Го-
це Делчев" бр. 29, на „Аутотехна" — Загреб, со-
гласно со одлуката на работничкиот совет од одр-
жаната седница на 10. И. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 187/69 од 25. XI. 1970 година. (2068) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 499, страна 1412, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на Првата ус-
лужна занаетчиска задруга „Атом" — Скопје, Сто-
јановски Славе, е назначен за директор и на таа 
должност ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува задругата со новоназначениот потписник Бла-
жевски Доксе, шеф на сметководството, сметано 
од 9. VII. 1968 година. 

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

бр. 803/68 од 18. IX. 1970 година. (1936) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 841, страна 1043, книга III е запишано след-
ното: На досегашниот директор на Занаетчиско-
електромеханичарската и инсталерска задруга 
„Карпош" — Скопје, Томислав Попов, му преста-
нува правото за потпишување, бидејќи е разрешен 
од должност. 

За в. д. директор на споменатата задруга е наз-
начен Даниловски Благоја, кој ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето, сметано од 10. I. 1969 година. 

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

бр. 19/69 од 13. XI. 1970 година. . (2069) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1261, страна 346, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на Земјоделскиот 
задружен комбинат — Скопје, Димитар Дацевски 
е назначен за директор, со одлуката бр. 02-158 од 
И. I. 1969 година на задружниот совет и на оваа 
должност ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува комбинатот со старите регистирани потпис-
ници и тоа: пом. директорот Тодоровски Велимир 
и Младеноввски Јован, работник во сметководство-
то, сметано од 29. I. 1969 година. 

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

бр. 92/69 од 15. IX. 1970 година. - (1624) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 382, страна 1027, книга I е запишано след-
ното: Фирмата на Претставништвото во Скопје, ул. 
„370" бр. 1 на „Балканка" — застапништво на 
странски фирми — Белград се менува и гласи: „Вал-
кани ја" — претпријатие за надворешна и внатреш-
на трговија — Белград — Претставништво во Скоп-
је, ул. „11 Октомври" бр. 68. 

Дејноста на споменатото претставништво се 
проширува и со продажба на големо и мало во 
внатрешниот промет и тоа: патни моторни возила, 
делови, прибор и гуми за моторни возила. 

Досегашниот раководител на споменатото прет-
ставништво Миланка Антонова е разрешена од 
должност и и престанува правато за потпишувањ,е. 

За раководител на Претставништвото е назна-
чен Димчовски Мирко, КОЈ истото ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето од 28. I. 1970 година. 

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

бр.85 од 26. И. 1970 година. (401) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 461, страна 288, книга VI е запишано след-
ното: Трговското претпријатие на големо и мало 
„Тргокооп" - Скопје, ул. „Кочо Рацин" бр. 75 -
Скопје, се преселува на ул. „275" бб, населба „Ко-
зле" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 648 од 11. IX. 1970 година. (1618) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 461, страна 288, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот директор на Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Тргокооп" — Скопје, 
Качурков Кочо, е разрешен од должност и му пре-
станува правото за потпишување. 

За нов директор на претпријатието, со реше-
нието бр. 05-1462 од 12. XI. 1968 година на работ-
ничкиот совет е назначен Атанасов Лазо, кој ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува претприја-
тието, во рамките на своето овластување, заедно со 
стариот регистриран потписник Џон Јосиф Јак. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 649 од И. VIII. 1970 година. (1619) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 484, страна 913, книга И е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата во Неготино, на ул. „Пе-
карев" бр. 7, на Текстилната конфекција „Пели-
стер" — Ресен, согласно со решението бр. 01-2105/1 
од 2. XI. 1968 година на присилниот управител на 
Текстилната конфекција „Пелистер" — Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1122/68 од 5. X. 1970 година. (1805) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1345, страна 278, книга VI е запишано след-
ното: Трговското претпријатие „Македонија дрво" 
- Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 22, е консти-
туирано на 12. V. 1970 година, согласно со запи-
сникот од одржаната седница на 12. V. 1970 година, 
на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 511 од 30. IX. 1970 година. (1808) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 782, страна 84, книга I е запишано след-
ното: Дејноста на Деловното здружение за уна-
предување, промет со добиток и добиточни произ-
води, репродукционен материјал и инвестициона 
опрема „Македонија-кооп", експорт-импорт — Скоп-
је, согласно со одлуката бр. 01-8678 од 22. VI. 1970 
година на управниот одбор на истото од одржаната 
седница на 19. VI. 1970 година се проширува и со 
електроопрема. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 634 од 28. IX. 1970 година. (1809) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 926, страна 428, книга VI е запишано след-
ното: Фирмата на Самостојната организација на 
здружен труд со својство на правно лице, во Скоп-
је, Булевар „ЈНА" бр. 68-а, на „Словенија промет" 
— општо трговско претпријатие и застапување на 
странски фирми — Љубљана, се менува и гласи: 
„Словенија промет" — експорт-импорт, претприја-
тие за внатрешна и надворешна трговија — Љуб-
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љана — Самостојна организација на здружен труд, 
со својство на правно лице — Филијала — Скопје, 
согласно со решението на Окружниот стопански 
суд во Љубљана Пр. VIII 1079/42, извод од прави-
лата и извод од записникот на Советот на работ-
ната заедница на Филијалата во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 742 од 2. X. 1970 година. (1811) 

Окружниот стопан,ски суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. II. 1970 година, рег. бр. 113/55, книга II е запи-
шано следното: Досегашниот в. д. директор ВелЈан-
чески Божидар е поставен за директор на Прет-
пријатието за производство на чевли „Борка Ле-
вата" од Прилеп. 

Се овластува досегашниот потписник Бел Јан-
чески Божидар, директор, да го потпишува прет-
пријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 88/70. (583) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. III. 1970 година, рег. бр. 19/69, книга I е запи-
шано следното: Досегашниот в. д, директор Јова-
новски Илија, е поставен за директор кој ќе ја пот-
пишува Лимаро-браварската задруга „Слобода" од 
Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 93/70. (825) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1255, стдана 1495, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Претставништво-
то и сервис во Скопје, на ул. „Ленинова" бр. 33, 
на Товарна господињске опреме „Горење" Беле-
ње, Предраг Симовски разрешен од должност. За 
раководител на истото е назначен Николовски 
Александар, кон претставништвото и сервисот во 
Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, сметано од 25. VI. 
1969 година. 

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

бр. 591/69 од 22. VI. 1970 година. (1488) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 369, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на Погонот во Куманово, ул. „На-
родна револуција" бр. 6, на „Снежана" — трговско 
угостителско претпријатие — Ѓорче Петров, согла-
сно со одлуката бр. 925 од 20. VIII. 1970 година на 
работничкиот совет од одржаната седница на 16. 
VII. 1970 година во иднина се проширува и со про-
дажба на сите видови алкохолни пијалоци, сите 
видови готвени јадења, отворање на скара и про-
дажба на цигари и кибрит. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 613 од 19. X. 1970 година. (1789) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 926, страна 428, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на Самостојната организација на 
здружен труд, со својство на правно лице во Скоп-
је, булевар „ЈНА" бр. 68, на „Словенија-промет" 
— општо трговско претпријатие и застапување на 
странски фирми — Љубљана, се проширува согла-
сно со одлуката на работничкиот совет и со про-
мет на големо и мало со бои, лакови и хемикалии. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 755 од 30. IX. 1970 година. (1814) 

Окружниот стопнски суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1031, стр. 117, книга V е запишано след-
ното: Погонот за декоративни работи во градеж-

ништвото во Скопје, ул. „Битпазарска" (круг на 
живин пазар) на Занаетчиското услужно купопро-
дажно набавно претпријатие „Вевчани" од Вев-
чани, Струга, се преселува во Скопје, од ул. „Бит-
пазарска" (круг на живин пазар, на ул. „Ѓуро Ѓо-
новиќ" бр. 115 во Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 581/68 од 25. IX. 1970 година. (1818) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1133 страна 703, Книга V е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните, Стаклорезачката, брусачката и сто-
ларската задруга „Дијамант" — Скопје, бидејќи 
прераснува во претпријатие под назив: Претпри-
јатие за стакло-брусачки и столарски услуги „Ди-
јамант" — Скопје, ул. „150" бб, согласно со одлу-
ката на советот на работната 'заедница, од одржа-
ната седница на 12. XI. 1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1246/68 од 7. X. 1970 година. (1825) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 33, страна 457, книга II е запишано след-
ното: Дејноста на Трговското претпријатие, на го-
лемо, за градежен материјал, огревно дрво и јаг-
лен „Даб" — Титов Велес, согласно со одлуката на 
работничкиот совет, од одржаната седница на 7. V. 
1968 година, се проширува и со галантериска и ба-
зарска стока и играчки, јажарска стока, каделни 
и јутени производи, чевли, кожа, седларска и ре-
менска стока, производи од гума, каучук и пла-
стични маси, земјоделски машини и алат, вештачки 
ѓубрива и средства за заштита на растенијата, ча-
совници и изработки од племенит метали, бои, ла-
кови, хемикалии и прибор, стакло, порецлан и ке-
рамичка стока. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 725/68 од 28. IX. 1970 година. (1831) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатиата и дујќаните, 
рег. бр. 55, страна 12,13, книга I е запишано след-
ното: Дејноста на Фабриката за конфекција „Един-
ство" — Тетово, согласно со одлуката бр. 0201/152 
од 22. IV. 19691 година на работничкиот совет од одр-
жаната седница, се проширува и со: продажба на 
метражен и друг текстил, ќилими, теписи и разна 
друга ситнурија (галантерија), како и козметички 
ствари. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 665/69 од 25. IX. 1970 година. (1848) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 198,. страна 1089, книга I е запишано след-
ното: Дејноста на Волнарскиот комбинат „Тодор 
Циповски-Мерџан" — Тетово, согласно со одлу-
ката на работничкиот совет, од одржаната седница 
на 23. XI. 1966 година, се проширува и со произ-
водство на сите видови трикотажни ткаенини. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 835/68 од 30. IX. 1970 година. (1849) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 272, страна 1301, книга I е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните, Шумскиот комбинат „Јавор" — Гости-
вар, бидејќи се присоединува кон Претпријатието 
за дрвна индустрија „Треска" — Скопје, согласно 
со одлуката бр. 02-27374/1 од 16. IX. 1970 година на 
Централниот работнички совет на Претпријатието 
за дрвна индустрија „Треска" — Скопје, од одр-
жаната седница на 16. IX. 1970 година и одлуката 
бр. 0201-920/1970 година на работничкиот совет на 
Шумскиот комбинат „Јавор" — Гостивар од одр-
жаната седница на 28. VIII. 1970 година како Са-



21 мај 1971 

постојна организација на здружен труд, без свој-
ство на правно лице. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 865 од 30. IX. 1970 година. (1908) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 457, книга VI е запишано след-
ното: Кон Претпријатието за дрвна индустрија 
„Треска" — Скопје, се присоединува Шумскиот 
комбинат „Јавор" — Гостивар, согласно со одлу-
ката бр. 02-27374/1 од 16. IX. 1970 година на Цен-
тралниот работнички совет на Претпријатието за 
дрвна индустрија „Треска" — Скопје, од одржа-
ната седница на 1(5. IX. 1970 година и одлуката бр. 
0201-920/1970 година на работничкиот совет на Шум-
скиот комбинат „Јавор" — Гостивар, од одржаната 
седница на 28. VIII. 1970 година, како Самостојна 
организација на здружен труд без својство на 
правно лице со следните податоци: Претпријатие 
за дрвна индустрија „Треска" — Скопје — Само-
стојна организација на здружен труд, без својство 
на правно лице „Треска" — Гостивар. 

Предмет на работењето на самостојната органи-
зација е: а) одгледување и заштита на високо и 
нискостеблени шуми; б) спроведување на мелио-
рација и конверзија на деградирани ниски шуми, 
шикари, шибљаци и очетинување; в) врши про-
дажба на главни и споредни шумски производи во 
примерна состојба; г) се грижи за одгледување, 
нега и чување на дивечот и врши надзор над из-
вршување на ловови, д) врши изградување, обнова 
и одржување на сопствените средства и постројќи, 
како и други шумско-стопански и градежни об-
ј,екти; ѓ) експлоатација на главни и споредни шум-
ски производи за снабдување на селското насе-
ление и широката потрошувачка; е) изведба на 
шумски културни работи на други стопански ор-
ганизации; ж) се бави со земјод,елско производ-
ство и тоа: гаење на добиток, производство на ком-
пир, овоштарство, пчеларство и др.; производство 
на јаглен и вар; врши изведување на патишта и 
згради за свои потреби; изработува шумско-уре-
дувачки елаборати; изработува секаков вид стола-
рија, секаков вид бочварски производи, коли и 
колички од секаков вид, градежни материјали од 
тврди и меки лисјари; откупува и продава огрев-
но дрво, во подрачјето на СФРЈ; отвора продав-
ници за продажба на производи кои ги произве-
дува. 

Самостојната организација на здружен труд, 
без својство на правно лице „Треска" — Гостивар, 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Костов-
ски Коста, раководител, во границите на овласту-
вањето. 

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

бр. 788 од 30. X. 1970 година. (1909) 

низација на здружен труд, без својство на правно 
лице ,.Треска" — Крива Паланка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 874 од 6. XI. 1970 година. (1914) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 2:85, страна 43, книга П е запишано след-
ното: Кон Трговското претпријатие за увоз-извоз 
„Вардар" — Скопје, се присоединува Мермерниот 
комбинат од Прилеп и Рударско-индустрискиот ком-
бинат „Силекс" — Кратово, согласно со одлуката 
на работничкиот совет на Трговското претпријатие 
за увоз-извоз „Вардар" — Скопје, од одржаната 
седница на 30. Ш. 1970 година, одлуката на работ-
ничкиот совет на Рударско-индустрискиот комби-
нат „Силекс" — Кратово, со одржаната седница 
на 13. VII. 1970 година, и одлуката на работничкиот 
совет на Мермерниот комбинат — Прилеп, од одр-
жаната седница на 31. Ш. 1970 година, како Са-
мостојна организација на здружен труд, без свој -
ство на правно лице, со следните податоци: 

- Трговско претпријатие за увоз-извоз „Вардар" 
— Скопје — Самостојна организација на здружен 
труд, без својство на правно лице, Самостоен по-
гон „Силекс" — Кратово. Предмет на работењето 
на Самостојната организација е експлоатација на 
силекс и добивање на разни производи од него 
(силекс-сегменти, силекс-кугли, силекс-гранулат, 
колерганти, млинско и воденичко кам,ење, силекс-
зрно, мелен силекс и други производи); експлоата-
ција и преработка на перл итн, туфови, бентонити, 
кристали и бели кварцови, како и друга мине-
рална суровина од граната неметали и произве-
дува производи на база на магнезити и разни пре-
мази за потребите на дрвната, градежната и кожар-
ската индустрија, пласирајќи ги суровините, полу-
производите и готовите производи на пазарот во 
СФРЈ; продажба на селскостопански производи, 
брашно, концентрат — сточна храна, сол, јужно ово-
шје, сувомесни производи, индустриско-прехранбени 
производи, млечни производи, сите видови природ-
ни и в;ештачки пијалоци, пиво, цигари, кибрит, са-
пун и детерџенти, гумени производи (опинци); одр-
жување и изградба на станбени згради. 

Самостојниот погон „Силекс" — Кратово, ќе 
го потпишуваат, во границите на овластувањето, 
Ивановски Данилов Љубосав, директор и Лазарев-
ски Александров Павле, в. д. шеф н)а сметковод-
ството. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Со присоединување^ кон Трговското претпри-

јатие за увоз-извоз „Вардар" - Скопје, Руд,арско-
индустрискиот комбинат „Си л екс" — Кратово, се 
брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, ка ј овој суд, од рег. бр. 101, страна 449. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 769 од 30. X. 1970 година. (1913) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 251, страна 1087, книга I е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните, Шумско-индустрискиот комбинат „Осо-
гово" — Крива Паланка, бидејќи се присоединува 
КОН Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" 
- Скопје, со одлуката бр. 01-680/1 од 28. IV. 1970 
година на работничкиот совет, на Шумско-индус-
трискиот комбинат „Осогово" — Крива Паланка, 
од одржаната седница на 3. IV. 1970 год. и одлу-
ката бр. 02-7564/1 од 17. Ш. 1970 год. на Централ-
ниот работнички совет на Претпријатието за дрвна 
индустрија „Треска" — Скопје, од одржаната сед-
ница на 7. Ш. 1970 година, како Самостојна орга-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 277, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието за дрвна индус-
трија „Треска" — Скопје, согласно со одлуката бр. 
02-21619/1 од 30. VI. 1970 година на работничкиот 
сов,ет, од одржаната седница на 30. VI. 1970 година 
се проширува и со: производство и продажба на 
приколки, на пловни објекти (чамци од секаков 
вид и димензии, јахти и други слични производи 
побесни за развој на туризмот); продажба на са-
нитарни уреди — материјали (веце) шољи, кана-
лизациони одводни и доводни цевки, железни шип-
ки и се друго што е неопходно потребно за фи-
нално опремување на станот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 615 од 26. X. 1970 година. (1927) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 741, страна 271, книга Ш е запишано 
следното: На досегашниот директор на Филија-
лата за СРМ —- Скопје на „Интерекспорт" — Прет-
пријатие за меѓународна трговија — Белград, Пу-
тински Салтир, му престанува правото за потпи-
шување, бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на Филијалата за СРМ — Скопје 
на „Интерекспорт" — претпријатие за меѓународ-
на трговија — Белград, е назначен Негријевски 
Трајан, кој Филијалата за СРМ — Скопје, ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, см,етано од 25. V. 1970 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 440 од 26. X. 1970 година. (1929) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот оклругли печат и штембил под на-

зив: „Тракторско услужно претпријатие „Ацо Ка-
раманов" — Радовиш", се огласуваат за неваж-
ни. (1408) 

Загубените печат и штембил на име „Сојуз 
на студентите на Југославија" — факултетски од-
бор на Правен факултет — Скопје" се огласуваат 
за неважни. (1610) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство за II клас, издадено од Гимна-
зијата ,,Гоце Делчев" — Куманово на име Симо 
Таневски, ул. „Кл. Охридски" — 1, Куманово. (1375) 

Свидетелство за I клас гимназија, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово па име 
Владанка Трендевска, ул. „Павле Станоев" — 15, 
Куманово. (1426) 

Свидетелство за I клас гимназија, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Гордана Петковска, ул. „Бр. Филипови" бр. 7, Ку-
маново. (1425) 

Легитимација за резервен официр, генерал, ад-
мирал и војни чиновници во Југословенска арми-
ја, издадена во Карловац во 1952 година на име 
Иван Н. Велков, ул. „Младинска" бр. 20, Штип. 

Лична карта бр. 24984, издадена од ОВР — При-
леп на име Воислав Аврамоски, ул. „Раде Ива-
носки" бр. 78, Прилеп. (1378) 

Лична карта бр. 2847, издадена од ОВР — Ви-
ница на име Петар Спасов, ул. „11 октомври" бр. 
10, Виница. (1442) 

Лична карта на име Стојан Филиповски, ул. 
„П. Попоски" — Гостивар. (1454) 

Лична карта на име Томче Симоски, ул. „Б. 
Миладинови" бр. 310. Тетово. (1464) 

Воена книшка на име Максим Ѓ. Максимоски, 
Гостивар. (1468) 

Воена книшка издадена од В. П. 8924/1 — Бео-
град на име Стојан Иван Башковски, ул. „Вук Ка-
раџиќ бр. 42, Куманово. (1480) 

Лична карта бр. 1020, издадена од ОВР — Ви-
ница на име Александар Даниловски, ул. „Карл 
Маркс" бр. 4, Виница. (1483) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Марин Ризински, ул. „Доне Божинов" бр. 24, Ку-
маново. (1543) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Томислав Шутевски, ул. „Ш Македонска" бр. 9, 
Куманово. (1544) 

Свидетелство за завршен П клас, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Мухарем Хамиди, с. Липково, Куманово. (1546) 

Ученичка книшка издадена од Осумгодишното 
училиште „Даме Груев" с. Градско, на име Трајанка 
Ристова, Градско, Т. Велес. (1381) 

Свидетелство за незавршен Ш клас издадено 
од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово, на име 
Часлав Трајковски, Железничка станица, Кума-
ново. 

Воена книшка на име Риза Шаба,на Имери, с. 
Горно Палчиште, Тетово. (1550) 

Пасош бр. 02484, издадена од Гостивар на име 
Абдулхади Иљази, с. Врапчиште, Гостивар. (1552) 

Сообраќајна дозвола издадена од ОВР — Дел-
чево на име Раде Јаневски, с. Илијово, Делчево. 

Лична карта издадена од ОВР — Делчево на 
име Раде Јаневски, с. Илијово, Делчево. (1561) 

Воена книшка издадена од Охрид на име Са-
кип Идризи, о Стро ј ане, Госитвар. (1566) 

Лична карта бр. 16770 издадена од СВР - Те-
тово на име Руфат Руфати, ул. „Битолска" бр. 44, 
Тетово. (1575) 

Воена книшка на име Доне Петанчковски, ул. 
„Б. Кадрии" бр. 48/1—3, Битола. (1582) 

Пасош бр. 078614 издаден од ОВР - Гостивар 
"на име Бешир Асани, с. Чергране, Гостивар. (1586) 

Воена книшка на име Амет И. Исени, с:. Долно 
Палчиште, Тетово. (1600) 

Здравствени л,егитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Ремзи и Хамзи Арифи, Скопје. (4847) 

Свидетелство за завршен испит за квалифи-
куван работник — машиниста, издадено од Гра-
дежно училишниот центар во Скопје на име Даме 
Николовски, Скопје, (4848) 

Земјоделски здравствени легитимации издадени 
од ЗСО — Прилеп на име Тоде и Драгица Спасов-
ски, Скопје. (4849) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Минире Рецепи, Скопје. (4850) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Олгица Граовсиа, Скопје. (4851) 

Диплома за положен испит за висококвалифи-
куван работник — аутомеханичар издадена од 
Градско собрание — Скопје на име Јованче Геор-
гиев, Скопје. (4852) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тодорка Јовановска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојна Јовановска, Скопје. (4854) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Груица Митровиќ, с. Матејче, Куманово. (4855) 

Индекс бр. 9066, издаден од Прав,ни факултет 
- Скопје на име Марија Пилева, Скопје. (4856) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Н,еготино на име Марија Пилева, Скопје. (4857) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Диба Трајковска, с. Драчево, Ско-
пје. (4858) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ќевсер Ајрула, Скопје. (4859) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Зукифли Селмани, 
Скопје. (4860) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Влашковски, Скопје. (4861) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Коста Илиевски, Скопје. (4862) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Нанко Видановски, Скопје. (4863) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душан Б. Атанасовски, Скопје. (4864) 

Индекс бр. 12620, издаден од Филозофскиот фа-
култет — Скопје на име Зора Д. Галевска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Трајковски, Скопје. (4366), 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Руса Атанасовска, Скопје. (4867) 

Свидет,елство за завршена I година, издадено 
од Занаетчиското училиште „Коце Металец" — Ско-
пје на име Бранко Спасовски. Скопје. (4868) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Климе Несторовски, Скопје. (4869) 
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Оружен лист бр. 4402 за ловечка пушка и бр. 
4403 за ловечки карабин издадени од СВР — Ско-
пје на име Невзат Ислами, Скопје. (4870) 

Ученичка книшка за IV одделение, издадена 
од Осмолетката „Кочо Рацин" — Скопје на име 
Исамедин Амедов, Скопје. (4871) ' 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исамедин Амедов, Скопје. (4872) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милош М. Буквиќ, Скопје. (4873) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Симеон Петковски, Скопје. (4874) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јанинка Бошњакова, Скопје. (4875) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Матески, Скопје. (4876) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Томица Димитровски, Скопје. (4877) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Соња Пепељуговска, Скопје. (4878) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Менка и Предраг Цветковски, Ско-
пје. (4879) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на им,е Марија и Игор Стојковски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ремзи Имеровски, Скопје. (4881) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамо Синановиќ, Скопје. (4882) 

Диплома за завршено Електро стопанско учи-
лиште — Скопје на име Митре Грковски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Верица Асанова, Скопје. (4884) 

Здравств,ена легитимација бр. 436595 издадена 
од ЗСО — Скопје на име Љиљана Златевска, Ско-
пје. (4885) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милица Ангеловска, Скопје. (4886) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко Јаковац, Скопје. (4887) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — За-
греб на име Бранко Јаковац, Скопје. (4888) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада Лазарова, Скопј.е. (4889) 

Индекс бр. 9237, издаден од Правни факултет 
— Скопје на име Биљана Бражанска, Скопје. (4890) 

Свидетелство за незавршено IV година, изда-
дено од Училиштето за применета уметност во 
Скопје на име Шефкет Таировски, Скопје. (4891) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вангел Јанкуловски, Скопје. (4892) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име ^Радмила Милковска, Скопје. (4893) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Младенов, Скопје. (4894) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благица Наунова, Скопје. (4895) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Герман Ушлиновски, Скопје. (4896) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубе Здравковски, Скопје. (4897) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ефтим Николов, Скопје. (4898) 

КОНКУРСИ 
ЗАДРУЖНИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗА-

ДРУГА „МАЛИНА" КРИВА ПАЛАНКА 

распишува 
К О Н К У Р С 

за директор на работната организација 
УСЛОВИ: 
— да има висока стручна подготовка од земјо-

делска или економска насока со 5 години работна 
практика на раководни работни места, 

— да има виша стручна подготовка од земјо-
делска или економска насока со 6 години работна 
практика на раково-дни работни места, 

— да има стручна подготовка од земјоделска 
насока со 8 години работна практика на раководни 
работни места, 

— да не му е со судска или друга одлука за-
брането вршењето на должноста директор на ра-
ботна организација. 

Молбите се поднесуваат до 3 3 „МАЛИНА" — 
Крива Паланка за „Конкурсната комисија". 

Покрај молбата потребно е да се достават и 
докум,енти за доказ дека се исполнети условите од 
овој конкурс. 

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на об-
јавување на конкурсот во „Службен весник на 
СРМ". (883) 

Конкурсната комисија на Гипеколошко-акушер-
ската клиника на Медицинскиот факултет — Ско-
пје 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Лекар за планирање на фамилија 1 

ч УСЛОВИ: 
1. Да е лекар гинеколог специјалист. 
2. Да има социјалистичка практика преку 10 

години. 
3. Знаење на еден странски јазик. 
Предност имаат лицата кои се афирмирале со 

својата работа во оваа област и кои имаат стручни 
публикации. 

Пријави, заедно со документите за прием да 
се испраќаат до Конкурсната комисија на Гинеко-
лошко-акушерската клиника на Медицинскиот фа-
култет — Скопје. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на него-
вото објавување во „Службен весник на СРМ". 

(882) 

Советот на факултетот на Природно-матема-
тичкиот факултет — Скопје, врз основа на чл. 138 
и 150 од Законот за високото школство на СРМ, 

распишува 
К О Н К У Р С 

I. За избор на по еден наставник во звањето 
редовен професор, вонреден професор, виш пре-
давач, доцент или предавач, за предметите: 

— оптика 
— хистологија и ембриологија 
— физичка географија 
П. За избор на еден асистент при Хемискиот 

институт. 
Пријавите но по четири примероци од кои ед-

ната таксирана со 1 нов динар т. марка, се подне-
суваат до Секретаријатот на факултетот.-Кон при-
јавата се приложува дипломата за завршена ви-
сокошколска настава (Природно-математички фа-
култет), кратка биографија и список на научни 
трудови, со по еден примерок од трудовите. 

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 факул-
тет или школата за странски јазици. 

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавува-
њето. (881) 
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Врз основа на одлуката од Советот на работ-
ната заедница, Конкурсната комисија при Народ-
ниот театар — Куманово 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за примање на нови членови на Театарот од 
сезоната 1971/72 и тоа: 

— ДВАЈЦА АРТИСТИ 
— ДВАЈЦА СТАЖАНТИ - АРТИСТИ (АР-

ТИСТКИ) 
П о с е б н и у с л о в и : 
ЗА АРТИСТИ: Завршено високо образование 

— Театарска академија (соодветен отсек) или фи-
лозофски факултет, односно најмалку средно об-
разование. (Примените кандидати без оформено об-
разование даваат обврска дека во одреден рок ќе 
то дооформат образованието). 

ЗА СТАЖАНТИ - АРТИСТИ (АРТИСТКИ): 
Најмалку средно образование. 

Примените кандидати без оформено образова-
ние даваат обврска дека во одреден рок ќе го до-
оформат образованието. 

О п ш т и у с л о в и : 
— кандидатите да не се осудувани, како и да 

не се под истрага; 
— да ја регулирале воената обврска (за маш-

ките кандидати); 
— да покажат талент на аудицијата што е оба-

везна за сите кандидати, а за која треба да под-
готват: 

— еден монолог, од драма или комедија, 
— една рецитација, 
— една песна (забавна или народна). 
Сето ова по слободен избор на кандидатите. 
Покрај ова секој кандидат на аудицијата ќе 

добие задача да прочита непознат прозен текст, а 
потоа да се обиде уметнички да го интерпретира. 
Исто така ќе добие задача и за мизансценска им-
провизација. 

Конкурсот е отворен и трае до 20 јуни 1971 
година, односно до пополнување на работните ме-
ста. 

За времето кога ќе се изврши аудицијата, кан-
дидатите ќе бидат изв.естени дополнително, со пи-
смо. 

Комплетираните молби да се доставуваат до 
Народниот театар — Куманово лично, секој рабо-
тен ден од 7 до 14 часот, или по пошта. 

Некомплетираните документи нема да се зе-
мат предвид за разгледување, а неподготв,ените 
кандидати нема да се допуштаат на аудиција. 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ПОЛИКЛИНИ-
КАТА НА РСВР - СРМ - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на едно работно место — ле-
кар специјалист по гинекологија и акушерство. 

Услови: Медицински факултет и специјалис-
тички испит по гинекологија и акушерство. 

Личниот доход според Правилникот за лични 
доходи на работниците на Поликлиниката" на 
РСВР — СРМ за работното место лекар специ-
јалист. 

Комплетираните документи ќе се примаат во 
соба бр. 28 при Поликлиниката на РСВР — СРМ 
— Скопје. Некомплетираните документи Конкурс-
ната комисија нема да ги зема предвид. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

Медицинскиот центар во Титов Велес, врз ос-
нова на членот 33 од Правилникот за стручно об-
разование и усовршување на работниците во Цен-
тарот а по претходна согласност на Републичкиот 
секретаријат за народно здравје и социјална поли-
тика 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за упатување на лица на специјализација по 
следните специјалности: 

1. Еден лекар по Епидемиологија 
2. Еден лекар по заразни болести 
3. Еден лекар по Неуропсихијатрија 
4. Еден лекар по физиологија 
УСЛОВИ: Кандидатите под точките 1, 2,, 3 и 

4 треба да ги исполнуваат следните услови: 
— завршена приправничка практика, 
— положен стручен испит, 
— познавање на еден странски јазик во обем 

потребен за да се следи стручната литература. 
Кандидатот треба да е во работен однос со 

Центарот. 
Личниот доход се одредува согласно со Пра-

вилникот за распределба на личните доходи на 
Центарот. 

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

Молбите со потребната докум,ентација се до-
ставуваат до одделот за општи работи при Ме-
дицинскиот центар Т. Велес. (964) 
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