
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 1 ноември 1968 
С к о п ј е 

Број 36 Год. XXIV 

Претплатата за 1968 год. изнесува 
55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 
(160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16 
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Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНО-

КОТ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И 
ПРАВА 

Се прогласува Законот за данокот на пролет 
на недвижности и права, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седницата на Репуб-
личкиот собор одржана на 24 октомври 1968 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор одржа-
на на 24 октомври 1968 година, 

У. бр. 49 
25 октомври 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ 

И ПРАВА 

Член 1 
Данокот на промет на недвижности и права 

се плаќа според одредбите на Основниот закон за 
данокот на промет на недвижности и права („Служ-
бен лисе на СФРЈ", бр. 12/65), овој закон и про-
писите донесени на основа на тие закони. 

Член 2 
Даночниот обврзник е должен на надлежниот 

орган на управата на општината да ја пријави 
даночната обврска во срок од 15 дена од денот на 
нејзиното настанување и да ги поднесе потребните 
податоци за облог на данокот на промет на не-
движности и права. 

Пријавувањето се врши со поднесување на до-
говорот за пренос на недвижности и права. 

Договорот за пренос на недвижности и пра-
вата на недвижности, даночниот обврзник го под-
несува на надлежниот орган на управата на оп-
штината на чие подрачје се наоѓа недвижноста. 

Договорот за пренос на други права се под-
несува на надлежниот орган на управата на оп-
штината на чие подрачје е извршен преносот на 
правото. 

Член 3 
Органот од претходниот член е должен во срок 

од 30 дена од денот на приемот на пријавата да 
изврши облог на данокот на промет на недвижно-
сти и права и да му достави на даночниот обврз-
ник решение за висината на облогот. 

Ако органот, поради причините предвидени со 
ставот 2 од членот 10 од Основниот закон за дано-
кот на промет на недвижности и права, не изврши 
облог во срокот од претходниот став, должен е во 
истиот срок да изврши привремен облог на да-
нокот на промет според висината на пријавената 
даночна основица, а во срок од натамошни 30 дена 
ќе изврши конечен облог на данокот. Ако и во 
овој срок не се изврши конечен облог на дано-
кот, привремениот облог се смета за конечен. 

Член 4 
Работните и други организации и државните 

органи, кога вршат исплати на надоместок за ку-
пени права, се должни при исплатата да го за-
држат износот на данокот на промет според сто-
пата пропишана од собранието на општината на 
кое подрачје е извршен преносот на правото и во 
срок на 7 дена да го уплатат на соодветна сметка 
на приходите на таа општина. 

Член 5 
Данок на промет се плаќа: 
1. сопственикот на експроприраното земјиште, 

ако на него вршел селскостопанска дејност како 
единствен или главен извор на приходи; 

2. сопственикот на земјиштето опфатено со 
арондација односно комасација за кое се дава на-
доместок според Законот за искористување на сел-
скостопанското земјиште, ако на него вршел сел-
скостопанска дејност како единствен или главен 
извор на приходи; 

3. продавачот на земјиштето што го купиле во-
достопанските организации за вршење инвестици-
они работи заради унапредување на земјоделство-
то и шумарството за тоа земјиште; 

4. работната организација што се занимава со 
земјоделство или шумарство или со производство 
на семе и садници, кога продава недвижности во 

•^општествена сопственост заради купување на дру-
^ ги недвижности со цел за арондација на земјиш-
' тето односно за изградба на згради на друго ме-

сто што е погодно за вршење на таа дејност; 
5. сопственикот на неизградено градежно зем-

. јиште, што е национализира^ по Законот за на-
ционализација на наемните згради и градежното 
земјиште до 7 април 1965 година — за тоа зем-
јиште; 

6. сопственикот на земјиштето, што станало 
општествена сопственост врз основа на Законот за 
спроведување на градежно земјиште во градовите 
и населбите од градски карактер, ако на тоа зем-
јиште вршел селскостопанска дејност како един-
ствен или главен извор на приходи. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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280. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ. 
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за придонесите и даноците на 
граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седницата на Репуб-
личкиот собор одржана на 24 октомври 1968 годи-
на и на седницата на Стопанскиот собор одржана 
на 24 октомври 1968 година. 

У. бр. 48 
25 октомври 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА 

ГРАЃАНИТЕ 
Член 1 

Во Законот за придонесите и даноците на гра-
ѓаните („Службен весник на СРМ", бр. 37/67) во 
член 3, став 1, наместо точка се става запирка и 
се додаваат зборовите: „освен отопите на придо-
несот од вкупниот приход на граѓаните и данокот 
на наследство и подарок кои се прогресивни". 

Член 2 
Во член 20 точките 3, 4 и 5 се заменуваат со 

пет нови точки кои гласат: 
„3) приходите од одгледување на пчели и сви-

лени буби, доколку тоа не се врши како единстве-
но занимање; 

4) приходите од одгледување на живина, до-
колку тоа се врши како споредно занимање и не 
претставува организирана живинарска фарма; 

5) приходите од собирање на шумски плодови 
и лековити растенија; 

6) приходите од лов и риболов; и 
7) приходите од работа на „сиц"." 

Член Ѕ 
Член 21 се менува и гласи: 
„Придонес од занаетчиски и други стопански 

дејности според вистинскиот доход плаќаат сите 
обврзници што вршат занаетчиска и друга сто-
панска дејност. 

По исклучок од претходниот став општинското 
собрание може да одлучи за одделни дејности да 
се плаќа по друг основ". 

Член 4 
Член 22 се менува и гласи: 
„На обврзниците што придонесот го плаќаат 

според вистинскиот доход основицата не може да 
им се утврдува спогодбено. 

На обврзниците што придонесот го плаќаат спо-
ред паушална основица, основицата утврдена со 
писмена спогодба не може да биде пониска од нај-
високиот годишен личен доход на работник со 
соодветна стручна спрема во работна организација 
определена од општинското собрание". 

Член 5 
Членовите 23 — 29 се бришат. 

Член в 
Член 30 се менува и гласи: 
„Обврзниците што придонесот го плаќаат спо-

ред вистинскиот доход се должни да водат ра-
ботни КНИГИ". 

Член 7 
Во член 31 став 1, алинеја 4 се брише. 

Член 8 
Членовите 40, 42 и 43 се бришат. 

Член 9 
По член 51 се додава нова глава „У1-а. При-

донес од вкупниот приход на граѓаните", со пет 
нови членови кои гласат: 

„Член 51-а 
Ако обврзникот на придонес од вкупниот при-

ход на граѓаните остварил личен доход од земјо-
делство заедно со членовите на домаќинството, во 
неговиот вкупен приход влегува сразмерен дел од 
личниот доход од земјоделство што отпаѓа на него. 

Под членови на домаќинство, во смисла на 
претходниот став, не се сметаат децата под 10-го-
дишна возраст и членовите што не учествувале во 
остварувањето на доходот. 

Член 51-6 
Личниот доход од творба од која се плаќа при-

донес од авторски права што авторот ја творел 
подолго од една година се дели, по барање на об-
врзникот кој за тоа поднел потребни докази, на 
еднакви делови на онолку години колку години 
авторот го творел делото, но не на повеќе од пет 
години. 

Член 51-в 
На обврзникот што придонесот од личен доход 

го плаќа во процент од секој одделно остварен 
бруто приход, од вкупниот приход му се одбиваат 
трошоците што ќе ги докаже, но најмногу до 50°/о 
од остварениот бруто приход. 

Член 51-г 
Износот за кој се намалува вкупниот чист при-: 

ход и отопите на придонесот од вкупниот приход-
на граѓаните се определува со одделен закон. 

Член 51-д 
Обврзникот на придонес од вкупниот приход 

на граѓаните е должен за остварениот вкупен при-
ход во изминатата година да поднесе пријава до 
надлежниот орган на управата на општината до 
крајот на јануари секоја година". 

Член 10 
Во член 52 став 2 зборовите „викенд куќич-

ки" се бришат. 
Член 11 

Во член 55 ставот 2 се брише, а досегашниот 

став 3 станува став 2. 
Член 12 

Во член 58, став 2, се додава нов став 3 кој' 
гласи: 

„Барањето за ослободување според претходни-
те ставови, се поднесува до надлежниот орган на 
управата на општината". 

Досегашните ставови 3 и 4 стануваат 4 и 5. 

Член 13 
Во член 61 ставот 2 се брише. 
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Член 14 
Член 63 се менува и гласи: 
„Предмети од поголема и потрајна вредност, 

во смисла на член 10 од Основниот закон, се сме-
таат: згради, земјишта, машини на механички по-
гон, моторни возила, како и други предмети чија 
пазарна вредност е поголема од 10.000 динари". 

Член 15 
Во член 65 став 2 по зборовите „данокот на 

наследство" се додаваат зборовите „и подарок". 

Член 16 
Насловот па глава X се менува и гласи: 
..X. Данок на орудија за производство во зем-

јоделството, на хибридна лоза, на товарни, патнич-
ки моторни и приклучни возила и на комби-во-
зила". 

Член 17 
Член 69 се менува и гласи: 
„Данок на орудија за производство во земјо-

делството, на хибридна лоза и на товарни, пат-
нички моторни и приклучни возила и на комби-
возила се плаќа: на товарни, патнички моторни и 
приклучни возила, комби-возила, трактори, трак-
торе™ приколки, тракторе™ приклучни орудија 
(сеалки, косачки, самоврзувачки и ел.), вршалки 
на машински погон, орудија за растурање на веш-
тачко ѓубре со механичка влеча или машински по-
гон и на хибридна лоза. 

Данокот според претходниот став се плаќа на 
возилата, орудијата и хибридната лоза што биле 
во сопственост односно во владеење на обврзникот 
на 1 јануари во годината во која се врши облогот 
на овој данок, без оглед дали тие се употребуваат 
или не". 

Член 18 
Во член 70 ставот ] се менува и гласи: 
„Данокот на товарни, патнички моторни и при-

клучни возила, комби-возила, орудија за произ-
водство во земјоделството и на хибридна лоза се 
плаќа во годишен износ според видот, носивоста 
или капацитетот на возилото и орудието односно 
на чокот на лоза". 

Член 19 
По член 70 се додава нов член 70-а кој гласи: 
„Годишниот паушален износ на општинскиот 

данок на товарни, патнички моторни и приклучни 
возила, не може да биде помал од тон на носи-
вост и тоа: 

Т о н и По тон на носивост 
(динари) 

до 1 500 
од 1 до 2 600 
од 2 до 3 700 
од 3 до 4 800 
над 4 900 

При определувањето на носивоста на моторно-
то возило, се додава и носивоста на приклучното 
возило". 

Член 20 
Во член 74, по третата алинеја наместо точка 

се става точка и запирка и се додава нова али-
неја која гласи: 

„ — воени и мирновремени инвалиди и инва-
лиди на трудот со преку 50°/о неспособност, што се 
утврдува со уверение на здравствена установа, ако 
во текот на годината за која се врши облог на 
придонесот користат еден работник". 

Член 21 
Членовите 92 —100 се бришат, 

Член 22 
Во член 110 наместо точка се става запирка 

и се додаваат зборовите „а најмногу до 50% од 
обложениот придонес". 

Член 23 
Во член 114 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Доколку аконтацијата на новиот обврзник не 

може да се утврди според претходниот став, таа 
ќе се определи врз основа на тримесечниот про-
мет од неговото работење". 

Член 24 
Во член 116 став* 1 по зборот „придонесот" се 

додаваат зборовите „односно данокот", а во став 
2 по зборот „придонес" се додаваат зборовите „од* 
носно данок". 

Член 25 
. Членовите 180 и 181 се бришат. 

Член 26 / 
Во глава XV се додава нов член 181-а кој 

гласи: 
„Висината на данокот на товарни, патнички 

моторни и приклучни возила како и на комби-
возила, за второто полугодие од 1968 година изне-
сува 50% од висината на едногодишниот износ т т о 
ќе го определи општинското собрание. 

Обврзникот на данокот на возила за 1968 го-
дина е должен данокот да го плати до 31 декември 
1968 година". 

Член 27 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да го утврди пречистениот текст на За-
конот за придонесите и даноците на граѓаните. 

Член 28 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1969 година, освен одредбите од член 26 од 
овој закон. , 

281. 
Врз основа на член 15 од Законот за органи-

зирање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ", бр. 9/67), Собранието на СР Македонија, на 
седницата на Просветно-културниот собор, одржа-
на на 30 септември 1968, година и на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 24 октомври 1968 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ИНСТИТУ-
ТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВ-

НИ ИСТРАЖУВАЊА — СКОПЈЕ 

I . 
Се потврдува Статутот на Институтот за соци-

олошки и политичко-правни истражувања — Скоп-
је, што го донесе Работната заедница на Институ-
тот на седницата одржана на 22. III.. 1967 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Бр. 88 ; ' "• ' 1 ' ' 7 " ' 

25 октомври 1968 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Николи МиПгц е. р. 
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282. 
Врз основа на член 15 од Законот за органи-

зирање на научните дејности („Службен весник на 
СРИ", бр. 9/67), Собранието на СР Македонија, на 
седницата на Просветно-културниот собор, одржа-
на на 30 септември 1968 година и на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 24 октомври 
1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА 
ИСПИТУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ — СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Заводот за испиту-

вање на материјали — Скопје, што го донесе Со-
ветот на работната заедница на Заводот на седни-
цата одржана на 28. III. 1968 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 86 
26 октомври 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

283. 

Врз основа на член 15 од Законот за организи-
рање на научните дејности („Службен весник на 
СРИ", бр. 9/67), Собранието на СРИ, на седницата 
на Просветно -културниот собор, одржана на 30 
септември 1968 година и на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 24 октомври 1968 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА 
ПИВАРСТВО НА СР МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Заводот за рибарство 

на СР Македонија — Скопје што го донесе Сове-
тот на работната заедница на Заводот на седни-
цата одржана на 16. X. 1967 година. 

П 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРИ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р, 

284. 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничката седница на Републич-
киот и Просветно-културниот собор, одржана на 30. 
V. 1968 година, ги претресоа материјалите за спро-
ведување на Законот за финансирање на образова-
нието и воспитувањето и врз основа на член 158 
од Деловникот на Собранието на СРМ, на седни-
цата на Просветно-културниот собор, одржана на 
30 септември 1968 година и на седницата на Ре-
публичкиот собор, одржана на 24 октомври 1968 
година, ги донесоа следните 

З А К Л У Ч О Ц И 
г 

Иако времето од примената на новиот систем 
на финансирање е кратко, податоците и констата-
циите дадени во претходните материјали, во ди-
скусиите на собраниските тела и од други созна-
нија укажуваат дека: 

— со новиот начин на финансирање во обра-
зованието се создаваат услови за неговото консти-
туирање врз нови самоуправни односи и интегри-
рање на образованието во заеднички самоуправни 
механизми (заедница на образованието) во рамките 
на општествениот труд, за да може тоа да стане 
функција и фактор на општествениот развиток; 

— во изминатиот период дојдоа до израз ос-
новните интенции на новиот систем на финан-
сирање. Во зависност од резултатите во стопан-
ството се создаваат услови за самостојност, ста-
билност и подобрување материјалната основа на 
образованието и воспитувањето како и воспоста-
вување сооднос и рамнотежа меѓу стопанскиот раз-
виток и развитокот на образованието. Со утврде-
ните постојани извори на средства за образование-
то, материјалната основа на образованието се ста-
билизира и постепено се подобрува. Во 1967 година, 
во споредба со 1966 година, вкупните средства за 
образование се зголемени за околу 13%, а лич-
ните доходи на просветните работници за 17%. 
Овој глобален пораст на средствата за образование 
во 1967 година е резултат на усвоената ориента-
ција за развој на образованието. 

Меѓутоа, покрај овие позитивни тенденции, по-
јави и резултати во спроведувањето на Законот за 
финансирање на образованието, биле присутни и 
некои тешкотии, несфаќања, отпори и слабости 
што произлегуваа, главно, од наследените стари 
односи, административното и фиктивно планира-
ње и расподелба на средствата во некои општи-
ни; недоволната координирано^ и ефикасна ан-
гажираност на субјективните сили повикани да го 
спроведуваат новиот систем на финансирање на 
образованието; постоењето на низа субјективни при-
чини, административни и конзервативни навики и 
централистички предубедувања; нередовните, не-
сигурните и недоволните средства во некои по-
драчја, каде што стопанството не забележило соод-
ветни резултати, и други моменти. Но, при раз-
гледувањето на овие проблеми и прашања не тре-
ба да се заборави на фактот дека и при донесува-
њето на Законот за финансирање на образованието 
не се очекуваше дека тој автоматски ќе ги реши 
сите проблеми на образованието. 

Затоа, врз основа на претресените материјали, 
дискусиите на седниците на одборите на Репуб-
личкиот и Просветно-културниот собор, како и ди-
скусиите на Републичкиот и Просветно-култур-
ниот собор, а за понатамошно усовршување и 
развивање на новиот систем на финансирање на 
образованието и воспитувањето, соборите ги усвои-
ја следните 

Бр. 87 
25 октомври 1968 година 

Скопје 



1 ноември 1958 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 36 — Стр. 573 

З А К Л У Ч О Ц И : 
1. Порешително воведување на економски од-

носи и ослободување од буџетското одредување на 
средствата за образование. За да се постигне ова, 
заедниците на образованието, општинските собра-
нија и другите заинтересирани фактори треба да 
настојуваат за изнаоѓање цена на образованието 
која би служела како база за одредување виси-
ната на отопите на придонесите. Имено, планира-
њето на средствата да се врши врз база на одре-
дените аналитичко-педагошки и економски согле-
дувања на потребите на образованието, како и ин-
тересот и можностите на општеството тие потреби 
да ги задоволи. 

2. Остварувањата на средствата за 1967 годи-
на укажуваат на потребата од подобрување струк-
турата на приходните извори. Во таа смисла оп-
штинските собранија, при одредувањето отопите на 
придонесите по извори, повеќе да се ориентираат 
кон придонесот од личен доход од работен однос 
и од данокот на промет со стоки на мало. 

3. Во врска со стабилизацијата на средствата 
за образование и нормалното одвивање на обра-
зовно-воспитниот процес своевиден одраз имаше и 
нередовниот прилив на средства во текот на го-
дината. Ова посебно негативно се одразува во оние 
подрачја каде што образованието повеќето од сво-
ите средства ги формира од сопствени извори. Вак-
вите тешкотии во финансирањето на образование-
то треба да се решаваат преку создавање на обрт-
ни средства, јакнење на резервните фондови и 
користење на банковни кредити. 

4. Во распределбата на остварените средства 
за образование и во 1967 година се задржани 
многу од порано наследените диспропорции и проб-
леми во оваа дејност, а некаде тие се и продла-
бочена Учеството на инвестициите и материјал-
ните трошоци и натаму се задржува и намалува 
во вкупните средства, со што се влошуваат усло-
вите за поквалитетно и посовремено остварување 
на образовната политика. Бидејќи ова претставува 
еден од основните проблеми во образованието, не-
говото решавање треба да се бара во прераспре-
делбата на средствата со кои располагаат заедни-
ците на образованието и училиштата, преку нрви 
извори како што се: месни самопридонеси, кре-
дити, заеми и ангажирање на средства од стопан-
ските организации. Носители на овие иницијативи 
треба да бидат општествено-политичките заедници, 
заедниците на образованието и други заинтереси-
рани фактори. 

5. Една од целите на новиот систем на финан-
сирање на образованието и воспитувањето е созда-
вањето услови за побрз развиток на општествено-
економските односи во установите за образование 
и воспитување. Меѓутоа, поради неразвиените од-
носи врз доходен принцип меѓу заедниците на 
образованието и училиштата, очекуваното влијание 
за побрзо развивање системот на доход и самоу-
правување во установите за образование и воспи-
тување не е остварено. Иако се отворени процеси 
за афирмација на доходот и во оваа дејност, це-
лиот систем се уште е неизграден, па се работи, 
главно, по стариот начин. Она што сега се одвива 
под името доход, иако претставува прв чекор во 
воспоставувањето односи врз такви основи, нема 
економски својства, па затоа ни ефектите на так-
вите односи не можат да дојдат до израз. 

Остварувањето на оваа цел треба да се бара 
во воспоставувањето на такви односи меѓу заед-
ниците на образованието и училиштата, кои ќе 
овозможат по дос ле дна примена на принципот на 
доход и неговата распределба според вложениот 
труд и постигнатите резултати. Со тоа ќе се сти-
мулираат работните колективи за поголема рацио-
нализација и интензификација на образовниот 

труд и неговото подигање на повисоко квалитетно 
ниво. Овде посебна улога треба да одиграат заво-
дите за школство. 

6. Развивањето и јакнењето на самоуправните 
и интеграционите процеси во образованието и вос-
питувањето и афирмирањето на вистинските со-
држини на самоуправните односи, а посебно во по-
глед на управувањето со средствата за образо-
вание, преку заедниците на образованието, е еден 
од основните принципи на новиот систем на финан-
сирање. Заедниците на образованието треба да 
станат нови самоуправни органи во оваа област. 
Тие треба сб повеќе да стануваат заедници на си-
те заинтересирани фактори, асоцијации кои су-
штински и сестрано ќе ја преземаат улогата на др-
жавата на полето на образованието и воспитува-
њето. 

За афирмирањето на овој принцип, заедниците 
на образованието ќе треба повеќе да стануваат 
самоуправен орган и носител на образовната поли-
тика и сите иницијативи што ги бара нашето оп-
штество од образовната дејност. 

Затоа е потребно побрзо консолидирање на за-
едниците на образованието, изнаоѓање адекватни 
методи, форми и содржини на нивната работа, а 
во прв план заедниците да се ориентираат кон из-
готвување краткорочни и перспективни програми 
за развиток на образованието на сите установи и 
да создаваат услови за современо, ефикасно и еко-, 
номично образование, кое ќе ги задоволува опште-
ствените потреби. 

7. Една од интенциите на новиот начин на 
финансирање е и неговото дејство врз постојната 
мрежа на образовните институции, отстранување 
на создадените диспропорции и нивно прилагоду-
вање кон општествените потреби. Меѓутоа, изми-
натиот период не создаде доволен временски про-
стор за да може новиот закон посебно да влијае во 
овој правец. За забрзувањето на овие пронеси во 
образованието е потребна поголема ангажираност 
и проучување од страна на сите асоцијации кои 
се непосредно заинтересирани за тоа какви кадри 
образованието му дава на општеството. Во оваа 
смисла е потребно повеќе да се развиваат ин-
теграционите процеси врз територијален и произ-
воден принцип преку создавање на меѓуопштин-
ски и грански заедници на образованието кои ќе 
ги обединуваат сите заинтересирани подрачја и 
работни организации за заедничко финансирање и 
насочување на образовната дејност за чии кадри 
посебно се заинтересирани. Во овој поглед посебно 
можат да придонесат: Републичката заедница цв> 
образованието и општествено-политичките заедници, 
како носители на пошироката политика на своето 
подрачје во областа на образованието. 

8. Настанатите проблеми, тешкотии и сите сла-
бости што се појавија во текот на спроведувањето 
на новиот Закон за финансирање на образование-
то, покрај објективните причини, тие , се последи-
ца и на недоволното учество, ангажирање и от-
суство на целосна координација на сите опште-
ствени фактори (претставничките тела, општестве-
но-политичките организации, образовните установи, 
стопанските организации и други фактори). 

Поради тоа е нужно, врз основа на сегашната 
состојба на образованието во новите услови на фи-
нансирање, за тешкотиите, слабостите и за откри-
вањето на нивните причини да се изнаоѓаат це-
лисходни решенија кои ќе придонесат за поцелосно 
делување на принципот на доход и самоуправува-
ње во образованието. Затоа е неопходно во наред-
ниот период сите повикани фактори што понепо-
средно да се вклучат во оваа активност, со што 
полесно ќе се совладаат разните тешкотии , кои и 
понатаму ќе се јавуваат во спровелувањето на но-
виот систем на финансирање. 
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9. Финансирањето на образованието укажува 
дека нееднаквите материјални и други објективни 
услови во одделни општини не овозможуваат сите 
деца да бидат опфатени во основните училишта 
што е уставна обврска и предуслов за заложу-
вање. 

Затоа, е потребно републичките органи (Репуб-
личкиот секретаријат за образование, наука и кул-
тура и Републичкиот секретаријат за финансии) да 
ја испитаат состојбата во односите Република — 
општина и Републичката заедница на образование-
то — како основна заедница на образованието, од 
гледна точка на дополнителните средства што ги 
дава Републиката и Републичката заедница на 
образованието и евентуално да и предложат кон-
кретни нови решенија до донесување на планови 
и буџет за 1969 година. 

10. За да се даде поцелосна оценка за одра-
зот на законот во практиката и за работата на 
заедниците, до месец октомври 1969 година да се 
изготви анализа што ќе ги опфати следните проб-
леми: 

— односите на општествено-политичките заед-
ници и заедниците на образованието во создава-
њето на материјална база, создавање еднакви усло-
ви за работа на одделни образовни работни орга-
низации, обезбедување на простор, опрема и други 
прашања кои ќе овозможат комплексно согледу-
вање на проблемот; 

— функционирањето на самоуправните органи 
на училиштата и на факултетите, нивното осамо-
стојување во распределбата на средствата и во 
создавањето на критериуми за распределба; 

— употребата на средствата што ги доделу-
ваат заедниците на работните организации. 

Анализата да ја изготват Републичкиот секре-
таријат за образование, наука и култура и Ре-
публичката заедница за образование. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 2846 

.25 октомври 1968 година 
Скопје 

Претседател Претседател 
на Просветно-културниот собор, Републичкиот собор, 

Драги Тозија, е. р. Крсте Марковски, е. р. 

(Класен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води по-
стапка по правната работа на тужителката Лена 
Кирилова од Куманово, ул. „Страшко Арсов" бр. 2, 
против тужениот Јован Кирилов од село Црна Река 
— Грција, а сега во неизвесност, за утврдување по-
стоење на брак. 

Се задолжува тужениот Јован Кирилов, во срок 
од 30 дена да ја достави својата точна адреса или 
да се јави во судот. До колку во одредениот срок 
не се јави, ќе му биде одреден привремен стара-
тел, согласно член 75 од ЗПП, кој ќе ги застапува 
неговите интереси во предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 755/66. (69) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I 
Пред Општинскиот суд Скопје I се води постапка 

по предлог на Абдула Мурсели од е. Света Петка, 
Скопско, за огласување за неважно свидетелство 
за завршено верско училиште „Мехат Медреса" во 
времето од 1937—1942 година̂  

Се повикува секое лице што го поседува или 
нешто знае за загубеното свидетелство да соопшти 
во овој суд во срок од 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". Во противен случај сви-
детелството ќе се огласи за неважно. 

О д ОПШТИНСКИОТ с у д С к о п ј е I , Р . бр . 387/68. (64) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Еминовиќ Меј мед од село Десово, поднесе тужба 

до овој суд за развод на бракот против Еминовиќ 
Ханкуша од село Десово, сега во неизвесност и со 
непознато место на живеење. Бидејќи тужената Хан-
куша е во неизвесност, се поканува во срок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ", да се јави или да одреди свој 
застапник. Во противен случај ќе и биде одреден 
застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола. П. бр. 173/68. (65) 

Абдулаи Ајше од а Корошишта, поднесе тужба 
до овој суд за развод на бракот против Абдулаим 
Ремзи, сега во неизвесност. Бидејќи тужениот е во 
неизвесност, се повикува во срок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ", да се јави или да одреди свој застапник. 
Во противен случај ќе му биде одреден застапник 
по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 439/68. (бб) 

Даница Дамчевска од село Вранче, Прилепско, 
поднесе тужба до овој суд за развод на бракот про-
тив Живко Ивановски Мајсторовски од село Вран-
че, а сега со непозната адреса. Бидејќи тужениот 
е во неизвесност, се поканува во срок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас во' „Службен весник 
на СРМ", да се јави или да одреди свој застапник. 
Во противен случај ќе му биде одреден застапник 
по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 571/68. (67) 

Софија Белковска од Битола, ул. „Прохор Очин-
ски" бр. 33, поднесе тужба до овој суд за развод на 
бракот против Атанас Белковски од Битола,а сега 
со непозната адреса. Бидејќи тужениот е во неиз-
весност се поканува во срок од 30 дена од објаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 
да се јави или да одреди свој застапник. Во про-
тивен случај ќе му се одреди застапник по служ-
бена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 643/68. (68) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство зл 
завршено IV одделение во Основното училиште „Јо-
ван Јовановиќ — Змај", е. Канатларци, през учеб-
ната 1931/32 година, на име Насуфоски Муртезов 
Бекташ од е. Канатларци. 

Се поканува секое лице што го има најдено или 
го пронајде горенаведеното свидетелство, да соопшти 
во срок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 995/68. 
(70) 

При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено IV одделение во Основното училиште во 
село Зрзе, во учебната 1935/36 година на име Мир-
ческа Аризанкова Крстана, родена Гориоска. од 
Прилеп, кеј „1 мај" бр. 37. 

Се поканува секое лице што има најдено или 
ќе го најде горенаведеното свидетелство да соопшти 
во овој суд во срок од 3 месеци по објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 1100/88. 
(71) 
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ЛИКВИДАЦИИ 
Со решението бр. 02-3884/1 од 1. X. 1968 година на 

Собранието на општината Струмица отворена е по-
стапка за редовна ликвидација над Земјоделската 
задруга „Еленица" од село Вељуса, Струмица. 

Се покануваат сите поверители и должници да 
ги пријават своите побарувања, односно да ги ис-
платат своите долгови во срок од 30 дена, сметано 
од објавувањето на огласот. По истекот на овој срок, 
нема да се признаваат никаква побарувања, а дол-
говите според книговодствената евиденција ќе се 
наплатуваат по судски пат. 

Од Ликвидационата комисија (2041) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 29. П. 1968 година, рег. бр. 3/68, книга П, е 
запишана под фирма: Продавница во Охрид на 
Центарот за домашни ракотоворби и сувенири 
„Сувенир" — од Скопје. Предмет . на работењето 
на продавницата е: продажба на разни волнени, 
памучни, синтетички предива-волница, памучни 
предива, памучни, волнени, синтетички и вештач-
ки .ткаенини, разна трикотажа, платно за вез, раз-
ни конци з& везење, плетење и шиење, волница 
за рачно плетење, целокупна галантерија, бижу-
терија, Хазарска стока, козметика и парфимерија, 
кожна галантерија, разни кожни, памучни и други 
торби; детски играчки, спортски прибор, кристал, 
украсни предмети и сувенири, сувенири од разни 
материјали, украсни предмети од разни материја-
ли, производи од бакар и благородни метали и 
часовници. 

Раководител на продавницата е Борис Гера-
ќефов. 

Продавницата е основана од Центарот за до-
машни ракотворби „Сувенир" од Скопје, со одлу-
ка бр. 418 од 23. П. 1968 година од работничкиот 
совет и решението бр. 07-1013 од 13. П. 1968 го-
дина од Одделението за надзор и контрола на 
Собранието на општината Охрид. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што 
го потпишува и матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 69/68. (883) 

Со решението бр. 02-3885/1 од 1. X. 1968 година 
на Собранието на општината Струмица отворена е 
постапка за редовна ликвидација над Земјоделската 
задруга „Бел камен" од село Радичево, Струмица. 

Се покануваат сите поверители и должници да 
ги пријават своите побарувања, односно да ги ис-
платат своите долгови во срок од 30 дена, сметано 
од објавувањето на огласот. По истекот на овој срок, 
нема да се признаваат никакви побарувања, а дол-
говите според книговодствената евиденција на за-
другата ќе се наплатуваат по судски пат. 

Од Ликвидационата комисија. (2042) 

Со решението бр. 02-3886/1 од 1. X. 1968 година на 
Собранието на општината Струмица отворена е по-
стапка за редовна ликвидација над Земјоделската 
задруга „Слобода" од село Смолари, Струмица. 

Се покануваат сите поверители и должници да 
ги пријават своите побарувања, односно да ги ис-
платат своите долгови во срок од 30 дена, сметано 
од објавувањето на огласот. По истекот на овој 
срок, нема да се признаваат никакви побарувања, 
а долговите според книговодствената евиденција на 
задругата ќе се наплатуваат по судски пат. 

Од Ликвидационата комисија. (2043) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 20. П. 1968 година, страна 218, реден број 3, е 
запишана промената на досегашниот директор на 
„Електро Македонија" — Скопје — Дистрибутивно 
производен погон од Штип, Љупчо Самоников, на 
чие место за директор е назначен Ристо Тимов-
ски, кој е овластен да го претставува и потпи-
шува погонот. 

^Промената на директорот е запишана во ре-
гистарот врз основа решението бр. 02-162 од 24. 
I. 1968 година на управниот одбор на погонот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 41/68. (875) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 26. II. 1968 година, рег. бр. 2/68, книга II, е за-
пишана под фирма: Бензинска помпа во Ресен на 
Трговското претпријатие „Југопетрол" од Скопје. 
Предмет на работењето на помпата е промет хх> 
нафта и нафтени деривати, на мало. 

Раководител на бензинската помпа е Србинов-
ски Томислав. 

Бензинската помпа е основана од Трговското 
претпријатие „Југопетрол" — Скопје, со одлука 
на работничкиот совет од 25. V. 1967 година и ре-
шението бр. 05-7495/2 од 30. X. 1967 година од 
Одделението за општествени служби, општи ра-
боти на Собранието на општината Ресен. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 42/68. (637) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 28. П. 1968 година, рег. бр. 145/55, книга Ш, е 
запишано следното: Синдикалното одморалиште 
„Орце Николов" од Охрид, престана со својата 
работа и се брише од регистарот на стопанските 
организации, кој го води овој суд, поради присое-
динување кон Гранд-хотел „Палас" од Охрид. 

Оваа промена е извршена врз основа одлу-
ката бр. 13 од 9. I. 1968 година од Синдикалното 
одморалиште „Орце Николов" од Охрид и одлу-
ката бр. 22 од 26. I. 1968 година од работничкиот 
совет на Гранд-хотел „Палас" од Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 46/68. <891> 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 9. П. 1968 година, рег. бр. 16/63, книга П, е 
запишано следното: Продавницата за чевли „Ре-
флекс" — Охрид на Трговското претпријатие за 
промет со чевли „Рефлекс" од Белград, престана 
со својата работа и се брише од регистарот рк 
стопанските организации, кој го води овој суд. 

Промената е извршена врз основа одлуката бр. 
14876 од 3. XI. 1967 година од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Рефлекс" од Белград. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 53/68. ( 8 9 2 ) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 15. П. 1968 година, рег. бр. 5/59, книга Ш, е за-
пишано следното: Продавницата во село Пештани, 
на Рибарското стопанство „Охридска пастрмка од 
Охрид, престана со својата работа и се брише од 
регистарот на стопанските организации, кој го во-
ди овој суд. 

Промената е извршена врз основа одлуката ор. 
416 од 30. ХП. 1967 година на работничкиот совет 
на Рибарското стопанство „Охридска пастрмка" од 
Охрид. ^ _ 

Од Окружниот стопански суд во Битола, ФИ. 
бр. 61/68. <893> 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 13. П. 1968 година, рег. бр. 23/67, книга I, е 
запишано следното: Отвореното складиште во се-
ло Ропотово, на Керамичкиот комбинат „Вранеш-
тица" од Кичево, престана со својата работо и 
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се брише од регистарот на стопанските органи-
зации, кој го води овој суд. 

Промената е извршена врз основа одлуката 
бр. 02-783/2-6 од 26. IX. 1967 година на работнич-
киот совет на Керамичкиот комбинат „Вранеш-
тица" од Кичево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 60/68. (894) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 13. П. 1968 година, рег. бр. 16/67, книга П, е 
запишана под фирма: Продавница број 5 во Струга, 
ул. „Маршал Тито" бр. 46, на Претпријатието за 
текстилна конфекција на големо и мало „Цветан 
Димов" од Скопје. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на мало на текстилни про-
изводи и метража на текстил. 

Раководител на продавницата е Петровска 
Веселка. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
текстилна конфекција „Цветан Димов" од Скопје, 
со одлука бр. 92 од 6. IV. 1967 година од работ-
ничкиот совет и решението бр. 09-6149/169 од 1. 
ХП. 1967 година од Одделението за инспекциски 
работи на Собранието на општината Струга. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 397/67. (888) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
лек? во регистарот на стопанските организации, 
на 29. П. 1968 година, рег. бр. 74/55, книга Ш, е 
запишана под фирма: Продавница во село Вен-
чани на Трговското претпријатие „Струшка трго-
вија" од Струга. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на мало на сите видови 
прехранбени, индустриски и селскостопански и 
други стоки и производи од регистрираната деј-
ност на матичното претпријатие. 

Раководител на продавницата е Чуркоски Крс-
тан. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Струшка трговија" од Струга, со одлука 
бр .02-257 од 6. П. 1968 година од работничкиот 
совет и решението бр. 08-843/13 од 19. П. 1968 го-
дина од Одделението за инспекциски служби на 
Собранието на општината Струга од 19. П. 1968 
година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 70/68. (889) 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 1 од 16. ХП. 1967 година на задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Орде Чопела", е. Ва-
рош и Земјоделската задруга „Братство" е. Ла-
жани. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 37/68. (895) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 19. П. 1968 година, рег. бр. 4/58, книга П, е 
запишано следното: Земјоделската задруга „Брат-
ство" — е. Лажани, престана со својата работа и 
се брише од регистарот на стопанските органи-
зации, кој го води овој суд, поради соединување 
со Земјоделската задруга „Орде Чопела" е. Варош 
и формираа нова Здружена земјоделска задруга 
„Народен херој Орде Чопела", со седиште во село 
Варош, Прилеп. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 1 од 16. ХП. 1967 година на задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Братство", е. Лажани 
и Земјоделската задруга „Орде Чопела", е. Варош. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 38/68. (896) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 15. П. 1968 година, рег. бр. 213/55, книга I, е 
запишано следното: & престана овластувањето за 
потпишување на Љубица Горѓи Сапунџиева, шеф 
на сметководството на Комуналното претпријатие 
„Водовод и бањи" од Битола. 

Се овластува. Миле Петров Димов, раково-
дител на финансиско-сметководната служба, по-
крај досегашниот директор Петар Ѓорѓиев Тасев-
ски, да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 62/68. (897) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 15. П. 1968 година, рег. бр. 117/55, книга Ш, е 
запишано следното: Досегашниот раководител на 
Продавницата бр. 8 во Охрид на Трговското прет-
пријатие „Охридски магазин" од Охрид — Змејко 
Софковски се разрешува од должност. На негово 
место за раководител е поставен Димитри Нико-
ловски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 63/68. (898) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 13. П. 1968 година ,рег. бр. 22/67, книга I, е 
запишано следното: Продавницата за тули и ќе-
рамиди во Демир Хисар на Керамичкиот комбинат 
„Вранештица" од Кичево, престана со својата ра-
бота и се брише од регистарот на стопанските ор-
ганизации, кој го води овој суд. 

Промената е извршена врз основа одлуката бр. 
02-783/2-1 од 26. IX. 1967 година од работничкиот 
совет на Керамичкиот комбинат „Вранетлтица" од 
Кичево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 59/68. (890) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 15. П. 1968 година, рег. бр. 117/55, книга Ш, е 
запишано следното: Досегашниот раководител на 
Продавницата број 13 на огревен материјал во 
Охрид на Трговското претпријатие „Охридски ма-
газин" од Охрид, Димитри Николовски, разрешен 
од должност. На негово место за раководител е 
поставен Крсте Божиновски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 64/68. (899) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 19. П. 1968 година, рег. бр. 19/55, книга П, е 
запишано следното: Земјоделската задруга „Орде 
Чопела" е. Варош, престана со својата работа и се 
брише од регистарот на стопанските организации, 
кој го води овој суд, поради соединување со Зем-
јоделската задруга „Братство", е. Лажани и фор-
мираат нова Здружена земјоделска задруга „На-
роден херој Орде Чопела", со седиште во село 
Варош, Прилеп. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 12. П. 1968 година, рег. бр. 189/55, книга I, е 
запишано следното: Се менува фирмата на Про-
давницата број 53 во Битола, на Комбинатот за 
производство на спортски реквизити „Спорт" од 
Белград и гласи: Продавница број 5 на ул. „Мар-
шал Тито" бр. 47 во Битола на Производно-тргов-
ското претпријатие „Македонија-спорт" од Скопје 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 2331/1 од 15. УП. 1966 година од работничкиот 
совет на Производно-трговското претпријатие 
„Македонија-спорт" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 57/68. (900) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 9. П. 1968 година, рег. бр. 6/62, книга I, е 
запишано следното: Се проширува дејноста на Тр-
говското претпријатие на големо за промет со ог-
ревен и градежен материјал „Јавор" од Битола, 
уште со промет на големо и мало со нафта и 
нафтени деривати. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 03-156/1 од 26. I. 1968 година од работничкиот 
совет на Трговското претпријатие „Јавор" од Би-
тола и решението бр. 08-33/1174/19 од 9. П. 1968 
година на Пазарната инспекција на Собранието 
на општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 44/68. (901) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 22. И. 1968 година, рег. бр. 10/58, книга Ш, е 
запишано следното: Се менува адресата на Про-
давницата во Охрид, од ул. „Моша Пијаде" бр. 84 
на ул. „Гоце Делчев" бр. 11 во Охрид, на Фабри-
ката за чевли „Пролетер" од Белград. 

Досегашниот раководител на Продавницата во 
Охрид Битраков Славчо се менува. 

Потпишувањето на продавницата ќе го врши 
Милески Злате, раководител на продавницата, во 
границите на овластувањето, за сума до 100 нови 
динари. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 65/68. (902) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 26. П. 1968 година, рег. бр. 8/55, книга П, е 
запишано следното: Се проширува дејноста на Тр-
говското претпријатие „Текстил" од Прилеп, уште 
со продажба на авто делови, прибор за алат, мо-
торни возила и гуми. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 99 од 21. П. 1968 година од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Текстил" од Прилеп 
и уверението бр. 07-63/57 од 22. П. 1968 година на 
Пазарната инспекција на Собранието на општината 
Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 47/68. (903) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
пека во регистарот на стопанските организации, 
на 12. П. 1968 година, рег. бр. 21/60, книга П, е 
запишано следното: Се проширува дејноста на 
Откупната станица во Струга, на Трговското прет-
пријатие „Отпад" од Скопје, уште со продажба на 
дефектни и некурентни стоки од порцелан, емај-
лирани садови, текстилни реслови од сите видови 
и синтетика, железни стоки и друго. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 02-142 од 2. П. 1968 година од работничкиот 
совет на Трговското претпријатие „Отпад" од 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 52/68. (904) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 301, страна 77, книга П, е запишана 
под фирма: Фабрика за чевли „Босна" — Бања 
Лука — Продавница во Куманово, ул. „Ленинова" 
бр. 42. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на мало на сите видови чевли од соп-
ствено производство и производи на други произ-
водители, прибор за чевли, чорапи, како и чевли 
од гума и пластични маси. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Фабриката за чевли „Босна" — Бања Лука, 
со одлука од одржаната седница на 25. I. 1968 
година. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Алековска Мица, раководител, во гра-
ниците ва овластувањето. 

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

бр. 271 од 21. Ш. 1968 година. (919) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 288, страна 1147, книга I, е запи-
шано следното: Дејноста на Детскиот млечен рес-
торан „Детска радост" — Куманово, согласно од-
луката бр. 12 од 7. П. 1968 година на советот на 
работната заедница и согласноста 0301 бр. 28 од 
22. Ш. 1968 година на Југословенскиот црвен крст 
— Општински одбор — Куманово и елаборатот за 
економска оправданост се проширува и со: про-
дажба на пиво, сите видови алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, сите видови готовени јадења* 
продажба на цигари и сувомесни конзервирани 
производи. 

Исто така и фирмата на споменатиот ресторан 
се менува и гласи: Угостителски ресторан „Мла-
дост" — Куманово, согласно ^рецитираната од-
лука. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 194 од 22. Ш. 1968 година. (922) 

• Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. ЗОО, страна 69, книга П, е запишана 
под фирма: Фабрика за лесна модна конфекција 
..Македонка" — Штип — Продавница број 8 во 
Крива Паланка, ул. „Маршал Тито" бб. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на 
текстил, куса и плетена стока и конфекција. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Фабриката за лесна модна конфекција „Ма-
кедонка" — Штип, со решение бр. 28/РС/л од 13. 
УШ. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Стојановски 
Ангелов Димитар. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1193/67 од 23. П. 1968 година. (923) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 247, страна 879, книга П, е запи-
т а н о следното: На досегашните потписници на 
Фабриката за декоративни ткаенини „Карпош" — 
Крива Паланка и тоа: Стефановски Борис, фи-
нансиски директор, и Додевски Јово, член на уп-
равниот одбор, им престанува правото за потпи-
шување, бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на Фабриката за декора-
тивни ткаенини „Карпош" — Крива Паланка се 
назначени следните лица: Стоименовски Стеванов 
Милан, шеф на сметководството, и Китановски 
Манасиев Стојмир, член на управниот одбор, кои 
фабриката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат, во границите на овластувањето, со ста-
риот регистриран потписник Спирко Стојчевски, 
директор, сметано од 23. XI. 1967 година. 

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

бр. 1184 од 19. ХП. 1967 година. (924) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 741, страна 269, книга Ш, е запи-
шано следното: Досегашниот раководител на Фи-
лијалата на СРМ — Скопје, ул. „Маршал Тито" 
бр. 2/Ш на „Интерекспорт" — претпријатие за ме-
ѓународна трговија — Белград, Цониќ Александар, 
е разрешен од должноста раководител на истата 
и му престанува правото за потпишување. Имену-
ваниот и натаму останува на работа во филија-
лата како шеф, но не е потписник. 

За директор на Филијалата на СРМ — Скоп-
је, на „Интерекспорт" — претпријатие за меѓуна-
родна трговија — Белград е назначен Лугански 
Салтир, кој истата ќе ја потпишува,- задолжува ж 
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раздолжува, во границите на овластувањето, сме-
тано од 14. ХП. 1967 година. 

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

бр. 1245/67 од 23. П. 1968 година. (926) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 775, страна 525, книга Ш, е запи-
шана под фирма: Здравна станица на Погонот за 
електрични апарати „Раде Кончар" — Скопје. Пред-
мет на работењето на здравната станица е: врше-
ње превентивна здравна заштита исклучиво на 
членовите на работната организација; следење на 
движењето на професионалните и други заболу-
вања и повреди во работата; лекување на болни 
и повредени работници во работната организација; 
следење на текот на лекувањето, без оглед каде 
се наоѓаат работниците на лекување; здравствено 
просветување и вршење на други работи што се 
определени со други прописи, прописите на прет-
пријатието и на Општинското собрание на општи-
ната Кисела Вода, 

Здравната станица е основана од работнич-
киот совет со заклучокот бр. 1717 од 17. V. 1967 го-
дина на Погонот-за електрични апарати во Скопје 
на. „Раде Кончар" — Загреб. 

Здравната станица ќе ја потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат Маринковиќ Ксенија, ле-
кар, раководител, и Стефановски Илија, шеф на 
кадровско одделение, во границите на овласту-
вањето. 

Обврската пред банката е со два потписа 
- ? Л , ° к р у ж н и о т стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 683/67 од 22. Ш. 1968 година. (927) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 670, страна 670, книга П, е запи-
шан под Фирма: „Агромеханиќа" — претпријатие 
за снабдување на земјоделието на големо и мало 
и одржување на земјоделска механизација — Скоп-
је. Погон за посреднички агенциски работи „Агро-
агенција" — Скопје. Предмет на работењето на по-
гонот е: посредување во прометот со сите видови 
индустриски стоки било да имаат карактер на 
опрема, репродукциони материјали или широка по-
трошувачка, со сите видови градежни материјали, 
земјоделски производи, сточарски производи, како 
и сите видови прехранбени артикли, односно по-
средување во прометот со се она што е специфи-
цирано во посебниот преглед приложен кон оваа 
одлука и доведување во заемна врска со про-
давачите и купувачите — коминтенти во областа на 
прометот, со цел за заклучување на купопродажни 
договори мешетаре™ работи; заклучување на 
купопродажни договори во име и за сметка на 
налогодавачите; давање информации на коминтен-
тите за положбата на цените и обемот на стоките 
на пазарот; правно застапување на налогодавачите 
пред трети лица; давање стручна помош, стручни 
совети, сочинување на економски анализи и про-
грами за инвестициони вложувања, со барање на 
инвестициони кредити пред банките и програми-
рање на развојот на стопанските организации на 
коминтентите. 

Погонот е основан од работничкиот совет на 
мАгромеханика" — Скопје, со одлука бр. 109 од 26. 
I. 1968 година. 

Погонот ќе го потпишува, , задолжува и раз-
должува Тасевски Ристо Киро, директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

г- бр. 332 од 20. Ш. 1968 година. (931) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег." бр. 670, страна 949, книга II, е запишано 
следното: Дејноста на „Агромеханика" — прет-

пријатие за ̂ снабдување на земјоделието на големо 
• т .мало џ одрекување на -земјоделската механи-

зација — Скопје, согласно одлуката бр. 108 од 
26-1-1968 година на работничкиот совет и елабо-
ратот за економска оправданост, се проширува и 
со посредување и обавување агенциски работи во 
прометот со сите стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 331 од 20-111-1968 година. (932;) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 335, страна 883, книга I, е запишано 
следното: Покрај досегашните потписници на Ав-
тотранспортното претпријатие за превоз на пат-
ници и стоки „Пролетер" — Скопје и тоа: Гуковиќ 
Драгутин Драгица, шеф на сметководството, и Горе 
Цветковски, директор, претпријатието ќе го потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите 
на овластувањето, и новоназначените потписници 
и тоа: Мешков Глигор, финансиски директор, Ја-
кимовски Јордан, технички директор и Поцевски 
Поцко, раководител на општи сектор, сметано од 
20-Х1-1967 година. 

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

бр. 1172/67 од 21-111-1968 година. (933) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 572, страна 1035, книга V, е запишано след-
ното: Фирмата на Самопослужната продавница број 
96 во Скопје, населба „Тафталиџе на Трговското 
претпријатие за промет со прехранбени и инду-
стриски стоки, на мало и големо, „Славија" — 
Скопје ќе гласи: Стоковна куќа бр. 7 во Скопје, 
населба „Тафталиџе II". _ 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 333 од 22-111-1968 година. (934) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 407, страна 1089, е запишано следното: На 
досегашниот потписник на Градежното занаетчи-
ско и услужно претпријатие „Пролет" —: Скопје, 
Сечковски Никола, шеф на сметководството, му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решен од должност. 

Споменатото претпријатие ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овла-
стувањето, регистрираниот потписник Јаневски Пе-
ро, директор, сметано од 15-Ш-1968 година. 

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

бр. 303 од 22-111-1968 година. (935) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 773, страна 497, книга III, е запишано 
следното: .Досегашниот в. д. директор, Мингов 
Ангел, на Сервисот за превоз, утовар, растовар и 
други услуги — Скопје, ул., „Стив Наумов" број 
21 е разрешен од должност и му престанува пра-
вото за потпишување. 

За в. д. директор на Сервисот за превоз, уто-
вар, растовар и други услуги — Скопје е назна-
чен Коцевски Мирко, кој сервисот ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со новоназначениот потписник Ва-
силевски Коста, шеф на сметководството, сметано 
од 1-Ш-1968 година. 

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

бр. 243 од 15-111-1968 година. (936) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 457, страна 539, книга V, е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор Спасе Бисо Пеј-
о с к и , на Претпријатието за производство и .пре-
работка на. обоени метали „Илинден" Скопје е 
разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. чх Vл-;)*;V 
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За директор на Претпријатието за производ-
ство и преработка на обоени метали „Илинден" 
— Скопје е назначен Спиро Алексов Мечкаров, 
кој претпријатието, ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето, со 
новоназначените потписници Благоја Антев Петру-
шев, шеф на производно-техничката служба, и 
Спасе Висов Пејковски, шеф на комерцијалната 
служба, со стариот регистриран потписник Јор-
дан Сековски, шеф на сметководството, сметано 
од 28-111-1968 година. 

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

бр. 232 од 18-Ш-1968 година. (937) 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 776, страна 531, книга III, е запишано 
следното: Деловната единица во Скопје на „Ју-
гокомерција" — претпријатие за застапување, по-
средување и комисион — Нови Сад во иднина се 
ограничува овластувањето при потпишувањето на 
договори за куповина на стока на шефовите на 
пословните огранци и на комерци јал истите. Им 
се допушта да можат да потпишуваат договор само 
до 50.000 нови динари. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 728 од 31-VIII-1967 година. (938) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 28-Ш-1968 година, рег. бр. 106/55, книга I, е 
запишано следното: Станбената задруга „Нов дом" 
од Битола, престана со својата работа и се брише 
од регистарот на стопанските организации, кој го 
води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 4 од 22-111-1968 година на управниот одбор на 
Станбената задруга „Нов дом" од Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 112/68. (941) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 12-Ш-1968 година, рег. бр. 12/66, книга I, е 
запишано следното: Филијалата во Битола на Де-
ловното здружение за земјоделско производство 
Агро—Македонија" од Скопје, престана со својата 
работа и се брише од регистарот на стопанските 
организации, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 1770/2 од 11-111-1968 година од извршниот одбор 
на Деловното здружение „Агро-Македонија" од 
Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 97/68. (942) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
иа 21-111-1968 година, рег. бр. 4/67, книга I, е за-
пишана под фирма: Продавница во село Новаци 
на Земјоделската задруга „Златен клас" од е. Но-
ваци. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на прехранбени, индустриски и други 
стоки од регистрираната дејност на земјоделската 
задруга. 

Раководител на продавницата е Тошевски 
Павле. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга Златен клас" е. Новаци, со одлука од 22-
IV-1966 година на работничкиот совет и реше-
чието-потврда бр. 03-6928/1 од 21-Х1-1967 год. од 
одделението за стопанство и планирање на Собра-
нието на општината Битола. 

. Потпишувањето ќе го врши истото лице што 
ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 92/68. (948) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 28-111-1968 година, рег. бр. 9/68, книга I, е запи-

шана под фирма: Продавница во Битола, на бу-
левар „Први мај" број 191, на Индустријата за 
чевли и гумени производи „Газела" од Скопје. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на чевли, прибор за чевли, чорапи и гу-
мени производи. 

Раководител на продавницата е Јорго Крста 
Трпче. 

Продавницата е основана од Индустријата за 
чевли и гумени производи „Газела" од Скопје, со 
решение бр. 0301/51 од 1-Х1-1967 година на присил-
ниот управник и решението бр. 08-33/55 од 25-
111-1968 година на Пазарната инспекција на Со-
бранието на општината Битола. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го 
потпишува и основачот, како во решението .Фи. 
бр. 828/67 на Окружниот стопански суд —г, Скопје, 
потпишува и основачот, како во - решението Фи. 
бр. 111/68. > (949) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 11-111-1968 година, рег. бр. 6/68, книга I, е за-
пишано под фирма: Претпријатие за комунални 
работи „Хидрант" — Крушево. Предмет на работе-
њето на претпријатието е: водовод, .канализација 
и бања, чистота, градско пазариште, кланица, па-
тишта и згради, паркови и зеленило, висока и ни-
ска градба (градба на нови објекти и завршни ра-
боти во градежништвото). 

Претпријатието е настанато од поранешната 
установа за комунална служба во Крушево, со. од-
лука бр. 06-4 од 4-1-1968 година на работната за-
едница на установата и уверението бр. 09-363/1 
од 5-Ш-1968 година на Собранието на општината 
Крушево — инспекциски служби. 

Потпишувањето ќе го врши Динески Т. Лазар, 
директор, и Сафа И. Никола, шеф на сметковод-
ството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, ФИг 
бр. 91/68. <95°) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 21-111-1963 година, рег. бр. 1/65, книга П, е 
запишана под фирма: Продавница во село Царев 
Двор на Земјоделскиот комбинат „Преспанско ја-
болко" од Ресен. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на потребни индустриски 
стоки за широка потрошувачка. 

Раководител на продавницата е Димитриевски 
Владе. 

Продавницата е основана од Земјоделскиот 
комбинат „Пречанско јаболко" од Ресен, со од-
лука бр. 02-11516 од 18-111-1968 година на работ-
ничкиот совет и решението бр. 04-8633/1 од 1-П-
1968 година на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Ресен. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 90/68. . (951) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 21-111-1968 година, рег. бр. 4/68, книга П, е за-
пишана под фирма: Продавница-трафика број. 4 
во село Вевчани на Трговското претпријатие „Ту-
тун" од Скопје. Предмет на работењето на про-
давницата е: промет со цигари, кибрит, прибор за 
пушење, пишување и бричење, таксени и поштен-
ски марки, разни разгледници и хигиенска; гума. 

Раководител на продавницата е Пешевски 
Трајан. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Тутун" од Скопје со одлука од 15-1Х-
1967 година на работничкиот совет и решението 
бр. 08-56/9 од 12-11-1968 година на Одделението за 
инспекциски служби на .Собранието на општината 
Битола. : , 
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Потпишувањето ќе го врши истото лице што 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 106/68. (953) 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 89/68. (959) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 22-1П-1968 година, рег. бр. 13/56, книга I, е 
запишано следното: Се проширува дејноста на От-
купната станица во Битола на Трговското прет-
пријатие „Отпад" од Скопје, уште со продажба 
на дефектни и некурентни стоки до порцелан, 
емајлирани садови, текстилни стоки и текстилни 
реслови како и железни стоки. 

Досегашниот раководител на Откупната ста-
ница во Битола, Богољуб Бероски, се менува. За 
раководител и потписник е назначен Влаху Илија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 96/68. (955) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 12-1П-1968 година, рег. бр. 10/62, книга I, е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Тр-
говското претпријатие „Задругар" од Битола, уште 
со: промет со паркет (буков и храстов), виназ 
плочици, лепак виназ и др., пластична лајсна ви-
наз, пластични плочици за купатило, шпер-емајл, 
мелопласт, лесонит и цемент. 

Оваа промена е извршена врз основа одлу-
ката од 27-Х-1967 год. на работничкиот совет на 
Трговското претпријатие „Задругар" од Битола и 
решението бр. 08-33/21 од 15-11-1968 година на Па-
зарната инспекција на Собранието на општината 
Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 67/68. (956) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 22-111-1968 година, рег. бр. 55/55, книга Ш, е 
запишано следното: Се проширува дејноста на 
Откупната станица во Охрид, на Трговското прет-
пријатие „Отпад" од Скопје, уште со: продажба на 
дефектни и некурентни стоки од порцелан, емај-
лирани садови, текстилни стоки и текстилни рес-
лови и железни стоки. 

Досегашниот раководител на Откупната ста-
ница во Охрид Димитар Стојкоски се менува. За 
раководител и потписник е назначен Горѓи Бла-
жевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 85/68. (957) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 12-111-1968 година, рег. бр. 1/57, книга Ш, е 
запишано следното: Се проширува дејноста на Про-
изводното услужно-занаетчиско претпријатие 
„Единство" од Струга, уште со обавување на во-
доинсталатерска и лимарска занаетчиска дејност. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 02-174/1 од 5-Ш-1968 година на работничкиот 
совет на Производно услужното занаетчиско прет-
пријатие „Единство" од Струга и решението бр. 
08-1437/1 од 7-Ш-1968 година од Одделението за 
инспекциски работи на Собранието на општината 
Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 94/68. (962) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 28-111-1968 година, рег. бр. 20/55, книга I, е 
запишано следното: Досегашниот раководител на 
Продавницата во Битола, Ангеловски Мише, се 
менува. За раководител е назначен Цветковски 
Јордан. 

Се овластува Цветковски Јордан, раководител 
на продавницата, и Влашевски Васил, директор на 
Земјоделската задруга „Јанко Колевски", село 
Ивени, да ја потпишуваат продавницата во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 110/68. (963) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 12-111-1968 година, рег. бр. 98/55, книга Ш, е 
запишано следното: Досегашниот раководител на 
Продавницата во Охрид, на Земјоделското стопан-
ство „Градинар" од Охрид, Халит Раим Халит, 
се менува. За раководител е именуван Здравески 
Дане Киро. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 87/68. (966) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 21-111-1968 година, рег. бр. 3/68, книга П, е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата во Охрид на Центарот за домашни ра-
котворби и сувенири „Сувенир" од Скопје, уште 
со конфекција тешка и лесна, машка, женска и 
детска. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 588 од 18-111-1968 година на работничкиот со-
вет на Центарот за домашни ракотворби и су-
венири „Сувенир" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 107/68. (958) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 4-Ш-1968 година, рег. бр. 26/56, книга П, е 
запишано следното: Се овластува Драгомир Ве-
левски, раководител на сектор за финансии, по-
крај досегашниот Благоја Миновски, директор, да 
го потпишува Претпријатието за јавен автотран-
спорт од Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 83/68. (967) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 15-111-1968 година, рег. бр. 1/59, книга IV, е 
запишано следното: Му престанува овластувањето 
за потпишување на Рајчиновски Митре Илија, 
директор на Рибарското претпријатие „Шаран" — 
Сирхан. 

Се овластува лицето Христо Римановски, в. д. 
директор, да го потпишува рибарското претпри-
јатие. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 101/68. (968) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 12-111-1968 година, рег. бр. 82/55, книга П, е 
запишано следното: Се проширува дејноста на 
Претпријатието „Транспорт" од Прилеп, уште со 
вршење на земјоделски услуги (орање). 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 59 од 1-Ш-1968 година на работничкиот совет 
на Претпријатието „Транспорт" од Прилеп и уве-
рението бр. 07-65/131-1 од 4-1У-1967 година на Од-
делението за надзор и контрола на Собранието на 
општината Прилеп, 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 4-Ш-1968 година, рег. бр. 21/60, книга П, е 
запишано следното: Му престанува овластувањето 
за потпишување на Тупанчевски Славе, Раково-
дител на Откупната станица во Струга на Тргов-
ското претпријатие „Отпад од Скопје. 

Се овластува Трифуновски Велко, раководи-
тел, да ја потпишува Откупната станица во Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 84/68. (969) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1202, страна 1071, книга V, е запишано 
под фирма: Монтажно изолатерско претпријатие 
„Изомонтажа" — Горче Петров, ул. „Стив Нау-
мов" бр. 1. Предмет на работењето на претприја-
тието е изведување на монтажа и изолација и 
тоа: термо, фриго, хидро, акустична, киселоотпор-
на и антикорозивна изолација. 

Претпријатието е основано од советот на ра-
ботната заедница на Монтажно изолатерската за-
друга „Изомонтажа" — Горче Петров II, ул. „Стив 
Наумов" бр. 1, со одлука од одржаната седница 
на 22-Ш-1968 година, со прераснувале на задру-
гата во претпријатие. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Андоновски Герасим, в. д. директор, 
во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Претпријатието е конституирано на 25-Ш-1968 

година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 399/68. (974) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1203, страна 1075, е запишана под фирма: 
Градежна работна организација „Балкан градба" 
— Скопје, ул. „275" бб. Предмет на работењето на 
градежната работна организација е ѕидаро-фаса-
дерска дејност. 

Работната организација е основана од основа-
чите — група граѓани на основачкото собрание, 
одржано на 1-Ш-1968 година и тоа: Петров Ста-
менко, Колевски Никола, Симоновски Ефтимија, 
Спасов Димитрија, Атанасов Миле, Митков Ми-
лорад, Раевски Никодин, Ангелова Борка, Настев 
Никола и Тамбурков Коста. 

Градежната работна организација „Балкан 
градба" — Скопје ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Петров Стојан Стаменко, в. д. дирек-
тор, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Работната организација е конституирана на 

1-111-1968 год. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 356 од 15-1У-1968 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1201, страна 1067, книга V, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие за посредување во 
прометот со стоки „Генералкомерц" — Скопје, ул. 
„Ленинова" бр. 46. Предмет на работењето на прет-
пријатието е: посредување на сите видови нова 
и половна опрема (механизација и сите приклучни 
машини), репроматеријали и други материјали и оп-
рема наменета за земјоделство и сточарство; врши 
посредување на сите видови овошје и зеленчук; 
посредување на сите видови земјоделско-индустрис-
ки производи: сончоглед, памук, сусам, слануток, 
луцеркино семе, компир, афионово семе, кикирики, 
ориз и други видови стоки што произлегуваат од 
оваа гранка; посредување на сите видови сточна 
храна, сите видови вештачки ѓубрива и заштитни 
средства во земјоделството; сите видови градежни 
материјали; сите видови огревен материјал (огревно 
дрво, јаглен, нафта и нафтени деривати) и друго од 
оваа гранка; врши посредување на сите видови по-
ловна и нова механизација и опрема за градеж-
ништвото и сите видови репроматеријали за оваа 
гранка; на секаков вид механизација (постројки), 
опрема и репро материјали од сите гранки на ин-
дустријата, нова и половна, врши посредување на 
сите видови механизација и опрема, нова и полов-
на, во угостителството, комуналната дејност, елек-
тростопанството, шумарството, водостопанството, ру-
дарството, бродарство^ (речно, езерско и поморско), 
железниците, патиштата, политичко-територијалните 
организации, општествените организации, установи и 
други работни организации; врши посредување на 

сите индустриски стоки и производи; врши посреду-
вање на сите видови индустриски и прехранбени 
артикли; на сите видови моторни возила, нови и 
половни, резервни делови, како и сите видови гуми 
на сите видови возила и механизација; на сите ви-
дови гумо-пластични производи; на сите видови ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци; на сите видови 
стока и материјали од железарија; на сите видови 
стока, електрични апарати за домаќинството и про-
изводните претпријатија како и сите видови кабло-
ви и електроинсталатерски материјали. 

Претпријатието е основано од основачите — гру-
па граѓани, на основачкото собрание, одржано на 
12. I. 1968 година и тоа: Гурчевски Душко, правник 
(незавршен), Петровски Александар, економист, Ди-
невски Панде, студент на филозофскиот факултет, 
Иванов Васил, студент на економскиот факултет, 
Медарска Љубинка, апсолвент на економскиот фа-
култет, Пандилов Панче, дипломиран економист, 
Петров Киро, книговодител, Несторова Милица, еко-
номист, Тренчева Василка, медицински техничар, и 
Христова Вера, домаќинка. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат, во границите на овластувањето, 
Гурчевски Душко, в.д. директор, Петровска Алек-
сандар, комерцијален работник, и Петров Кирил, 
книговодител (основач). 

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

379 од 11. IV. 1968 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1200, страна 1063, книга V, е запишано под 
фирма: Производно монтажно претпријатие „Есте-
тика" — Скопје, ул. „911" бр. бб, „Тафталиџе II". 
Предмет на работењето на претпријатието е: мон-
тажа на индустриски инсталации, изработка и мон-
тажа на вентилациони и климатски уреди, разни 
видови товарни и персонални дигалки, изработка и 
монтажа на разни видови челични конструкции за 
потребите на индустријата и селското стопанство и 
изработка на целокупната градежна браварија. 

Претпријатието е основано од основачите — 
група граѓани на основачкото собрание, одржано 
на 28. II. 1968 година и тоа: Русев Герман, Челевиќ 
Владимир, Лесиќ Милоја, Миланов Киро, Чоков Ла-
зо, Младенов Христо, Китановска Магдалена, Чапов 
Димитар, Зекир Сељадин, Арсова Марија, Филипов 
Владо, Рафевски Илија и Јуруков Михаило. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Русев Герман, в.д. директор, во грани-
ците на овластувањето. 

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

389 од 11. IV. 1968 година. (977) 

Окружниот сотонски суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1205 утрана 1083, книга V ,е запишана под 
фирма: Работна организација — механички сервис 
„Застава" — Горче Петров II (Предвојнички цен-
тар). Предмет на работењето на механичкиот сервис 
е: поправка на сите моторни возила, пеглање, бо-
ење на хаварисани возила, подмачкување и миење 
коли. 

Механичкиот сервис е основан од основачите — 
група граѓани, на основачкото собрание, одржано 
на 12. 1П. 1968 година и тоа: Коцевски Горѓи, Блажо 
Софрониевски, Драган Давитковски, Ангелко Мила-
новски, Матевски Трајче, Таки Стојановски, Трајан 
Секуловски, Нинослав Георгиевски, Стојановски Ва-
се, Јани Пули, Драган Дојчиновски, Јовановски 
Стојанче, Шерифи Асан и Алиевски Менду. 

Механичкиот сервиз „Застава" — Ѓорче Петров 
II ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, 
во границите на овластувањето, Коцевски Горѓи, 
в.д. директор, и Трајан Секуловски, основач. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
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Работната организација — Механички сервис 
„Застава" — Горче Петров II, е конституирана на 
12. Ш. 1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 392 од 16. IV. 1968 година. (978) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 374, страна 995, е запишано следното: Прет-
пријатието за јавен сообраќај и шпедиција „Вар-
дар" — Скопје, со решение бр. 2917 од 23. II. 1968 
година на Собранието на општината Идадија — 
Скопје се ста^а под присилна управа. 

За присилен управник на споменатото претпри-
јатие е назначен Нико Тозија, кој претпријатието; 
под присилна управа, ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето, со 
со старите регистрирани потписници и тоа: Стано-
евски Тодор Ѓорѓи, шеф на сметководството, и Нада 
Хаџи Наумова, книѓоводител, сметано од 19. Ш. 1968 
година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
На досегашните потписници на претпријатието 

и тоа: Симоновски Трајков Стеван, директор на сто-
панско-сметковниот сектор, Пене Харизанов, шеф 
на комерцијално^ одделение, и Јордан Зографски, 
директор, им престанува правото за потпишување, 
бидејќи се разрешени од должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 343 од 16. IV. 1968 година. (98°) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 670, страна 949, книга И, е запишано след-
ното: Дејноста на „Агромеханика" — претпријатие 
ва снабдување на земјоделието на големо и мало 
И одржување на земјоделската механизација — 
Скопје, согласно одлуката бр. 108-а од 26. I. 1968 
година на работничкиот совет и елаборатот за еко-
номска оправданост, се проширува и со: вршење 
промет, купување и продажба на сите видови жи-
тарица брашно, семенски материјали, сите видови 
з р н е с т храни, грав, леќа, кикирики, ореви, бадеми, 
наут, ориз и оризова арпа и слично; сите видови 
жива стока, педувна живина и јајца; сите видови 
овошје и зеленчук и нивните производи, јужно ово-
шје, грозје, вино и останати производи од грозјето 
(алкохолни и безалкохолни пијалоци) и разни сто-
ки; промет од сите видови половна земјоделска, ме-
лиоративна, градежна и друга механизација, сите 
видови половни моторни возила и приколки; про-
мет со сите видови техничка стока за широка по-
трошувачка; со дрво и дрвни производи, сечена гра-
ѓа, ПТТ столбови, железнички прагови, амбалажа, 
шпер-плочи, фурнир, иверици, панел-плочи, паркет, 
лесонит, столарија, домашен и канцелариски на-
мештај, целулоза, хартија, огревно дрво и друго. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 234 од 11. IV. 1968 година. (981) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1171, страна 871, книга V, е запишано след-
ното: Дејноста на Универзалната работна организа-
ција „Борец" — Скопје, согласно одлуката бр. 79 
од 13. Ш. 1968 година на работничкиот совет и ела-
боратот за економска оправданост се проширува и 
со: промет на големо и мало и посредување со: сите 
видови нова и половна опрема, механизација со сите 
приклучни машини, репродукциони материјали и 
други материјали и опрема наменети за земјодел-
ството и сточарството; врши купопродажба и по-
средување на сите видови овошје и зеленчук; со 
сите., видови земјбделско-индустриски производи: 
сончоглед, памук, слануток, луцеркино семе, и дру-
ги производи кои произлегуваат од оваа гранка, су-
ров плод и суров лист; сточна храна — сите видови 
сточни црмшѕоди, вештачки ѓубрива и заштитни 

средства во земјоделството, сите видови колонијални 
стоки, сите видови механизација, постројки, опрема 
и репроматеријали на сите гранки на индустријата 
(нова и половна); сите видови механизација и опре-
ма (нова и половна), за угостителството, комунал-
ната дејност, електростопанството, топлификацијата, 
Шумарството, водостопанството, рударството, желез-
ниците, патиштата, политичко-територијалните орга-
низации, општествените организации, установите, 
институциите и друго; сите индустриски, технички 
стоки и производи; сите видови моторни возила 
(нови и половни) и резервни делови како и сите ви-
дови гуми за сите видови возила и механизација; 
сите видови гумопластични и синтетички производи, 
опрема и механизација, нова и половна, за потре-
бите на градежништвото, како и сите видови ре-
проматеријали на оваа гранка; промет на големо 
и мало. Посредувањето според наведените дејности 
ќе се обавува со социјалистичкиот сектор. 

Преработка рачна и машинска на сите видови 
отпадни материјали. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 402 од 19. IV. 1968 година. (982) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 468, страна 801, книга I, е запишано след-
ното: Се запишува во регистарот на стопанските 
организации, постигнатата спогодба меѓу Општин-
ското собрание на општината Кавадарци и Земјо-
делското стопанство „Сопотско Поле" од е. Сопот, 
Кавадарци, кое ги презема сите средства, права и 
обврски на Земјоделското стопанство „Слога" од е. 
Манастирец, Кавадарско, во смисла на член 271, став 
2 од ОЗП. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 290 и Фи бр. 519 од 26. IV. 1968 година. (987) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1153, страна 797, книга V, е запишано 
следното: Претпријатието за посредување во про-
метот на крижарски материјали „Гевара" — Скопје, 
се преселува во Скопје од ул. „758" бб, на ул. „221" 
бр. 1а, согласно одлуката на советот на работната 
заедница бр. 31/1 од З.П.1968 год. и решението У. 
бр, 13-477 од 18.Ш.1968 година, на Собранието на 
општината Ид ади ја — Скопје: 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 398 од 23.IV.!968 г. Ц017) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 528, страна 1183, книга П, е запишано под 
фирмата: Трговско претпријатие за промет со зем-
јоделски производи како и репроматеријали во зем-
јоделството „Југоградба" — село Прдејци, општина 
Гевгелија. Предмет на работењето на претпријатие-
то е: откуп и продажба на земјоделски производи 
на големо и промет со репроматеријали за земјодел-
ството на подрачјето на е. Прдејци општина Гев-
гелија. 

Претпријатието е основано на основачкото со-
брание, одржано на 10.П.1968 година од група гра-
ѓани и тоа: Атанасов Атанас, Лазаров Тодор, Анге-
лов Костадин, Попов Живко, Гуров Миле, Лазаров 
Крсте, Петров Ристо, Киров Ристо, Попов Крсте, 
Ангов Анго, Танев Ангел, Карамитров Павле, Ку-
панов Киро, Лазаров Митко и Николов Горѓи. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздвижуваат Атанасов Костов Атанас, в.д. ди-
ректор и Ангелов Јованов Костадин, книговодител, 
во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Претпријатието е конституиран© на 7.ГУ.1968 

година. За претседател на советот на работната 
заедница е избран Попов А. Живко, а за заменик 
е назначен Ангелков Ј. Костадин. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 623 од 29.ГУ\1968 г. (1023) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 161, страна 423, е запишано следното: На 
досегашните потписници на Индустриското прет-
пријатие за градежни материјали „Вардар" — Гос-
тивар и тоа: Сеј фула Ахмет, директор, и Мулаи 
Џеват, раководител на комерцијално^ одделение, 
им престанува правото за потпишува, бидејќи се 
разрешени од должност. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
Мулаи Џеват, кој претпријатието ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овлас-
тувањето, со новоназначените потписници и тоа: 
Марковиќ Јаков, секретар, и Јовановиќ Драгољуб, 
раководител на стопанско-сметководниот сектор, 
сметано од 6.Ш.1968 година. 

Исто така се брише од потписник Пендаревски 
Љубе, раководител на сметководството. 

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

бр. 268 од 9.У.1968 година. (1029) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 4, страна 27, книга П, е запишано следното: 
Земјоделскиот комбинат „Куманово" — Куманово 
— Продавница број 20 во Куманово (во местото 
„Општински двор"). Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на мало, сите видови месо, 
сувомесни производи и преработки од месо, млеко 
и млечни производи, јужно овошје, мед и јајца. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделскиот комбинат „Куманово" — 
Куманово, со одлука бр. 04—4668/2 од 11.Х1.1967 
година. 

Раководител на продавницата е Димковски Пе-
тар. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1148/67 од 9.1 V.1968 година. (1030) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 4, страна 81, книга П, е запишано следното: 
Дејноста на Земјоделскиот комбинат „Куманово" — 
Куманово, со одлука бр. 0201-1304/2 од 21.И1.1968 го-
дина на работничкиот совет и елаборатот за економ-
ска оправданост се проширува и со: вршење на 
угостителска дејност: приготвување на топли и сту-
дени јадења, производи од скара и точење на алко-
холни и безалкохолни пијалоци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 288 од 9.1У.1968 година. (1031} 

фирма: Занаетчиско метално претпријатие „Метал-
ка" — Кавадарци, ул. „Илинденска". Предмет на ра-
ботењето на претпријатието е: целокупна градежна 
браварија, изработка на киосци, продавници, само-
послуги и други монтажни објекти изработени од 
комбинација метал-дрво; машинска обработка на 
метали; водоводни и канализациони инсталации; 
парно греење и климо-уреди; изведување на елек-
троинсталации и монтажа на далноводи и Т.С., гра -
дежна лимарија; никлување, хромирани и ел ок си -
рање на метали; коларо-ковачка дејност. 

Претпријатието е основано од основачите, гру-
па граѓани на основачкото собрание, одржано на 
23.УП.1967 година и тоа: Филков Ѓорѓи, Милков 
Илија, Јосифов Глигор, Мелов Васил, Арсов Петар, 
Урошев Трајко, Џуланков Мирослав, Панов Никола, 
Змајшек Јоже, Биков Драги, Голчев Александар и 
Хлинчаров Горѓи. 

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

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Занаетчиското метално претпријатие „Метал-

ка" — Кавадарци е конституирана на 23.Ш.1968 го-
дина. За претседател на советот на работната за-
едница е избран Петар Арсов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 388 од 19ЈУ.1968 година. (1036) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
страна 27, книга П, е запишано следното: Дејноста 
на Продавницата во Куманово, ул. „Моша Пијаде" 
бр. 15, на Земјоделскиот комбинат „Куманово" — 
Куманово, согласно одлуката бр. 04-4669/2 од 11.XI. 
1967 година, на работничкиот совет, се менува и 
гласи: продажба на мало на алкохолни и безалко-
холни пијалоци (флаширано, и на ливно). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1160/67 од 10.1У.1963 година. (1032) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на./претпријатијата и дуќаните, 
рег. б^, 627, страна 1179, книга IX, е запишано под 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 350, страна 181, книга П, е запишано под 
фирма: Стопанско претпријатие „Единство", село 
Скудриње — Претставништво во Скопје, ул. „Ро-
манија" бр. 5. Предмет на работењето на претстав-
ништвото е земјоделско производство на општона-
родна земја, земена под закуп или добиена на бес-
платно користење; организирање земјоделско про-
изводство на земјата на индивидуалните земјодел-
ски производители преку создавање на разни видо-
ви кооперации; вршење услуги на земјоделските 
производители со земјоделски машини и справи; 
како и со вршење на разни услуги што се во врска 
со земјоделското производство; договарање вишоци 
на земјоделското производство од своето подрачје, 
преземање и нивни пласман; снабдување на земјо-
делските производители со потребен репродукци-
онен материјал (семе, вештачки ѓубрива и тн.); пре-
работка и доработка на земјоделски производи, 
организирање на штедење и кредитирање; стручно 
издигнување на кадри нужни на стопанската ор-
ганизација; трговија со индустриски стоки на мало 
и големо; занаетчиско производство на персиски ки-
лими како и други видови домашни ракотвор-
б а ткаење на разни видови текстилни производи 
на рачни и машински текстилни работи; градеж-
ништво, ниска и висока градба и градежно занает-
чиство; разни видови на услужно и производно за-
наетчиство; разни видови на услужно и производно 
занаетчиство од метална и столарска струка; тран-
спорт на стоки и материјали, како и превоз на 
работниците на работа и од работа; угостителски 
услуги на р а б о т н и ц и т е в 0 задругата; поправка и 
одржување на средствата за работа во задругата. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Стопанството претпријатие „Единство" е. 
Скудриње, со одлука бр. 01—70 од 19.1.1968 година. 

Претставништвото ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат Сарџовски Кипро, директор 
на претставништвото и Тортевски Славко, шеф на 
комерцијалната служба, во границите на овласту-
вањето. 

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

бр. 148 од 1вЛ.18в8 година, (1038) 
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Управниот одбор на Клиниката за детски бо-
лести на Медицинскиот факултет — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнетото место: 

1. ЛЕКАР НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПО ПЕДИ-
ЈАТРИЈА 
Услови: 

— завршен медицински факултет, 
— да има најмалку 3 години работен стаж, 
— да не е постар од 30 години, 
— да има положен стручен испит со оценка 

најмалку многу добар, 
— да има средна оценка од студии над 8 

(осум), 
— да има оценка над 8 од следниве предмети: 

анатомија, биологија, патофизиологија, педијатри-
ја, епидемиологија и интерна, 

— да познава два странски јазика од следни-
те: француски, англиски, немски, руски или ита-
лијански, 

— да работел во детски здравствени установи 
најмалку 2 (две) години (детска клиника, детски 
диспанзер или детско одделение во општа бол-
ница). 

За сите поставени услови треба да се приложат 
соодветни документи. Молбите што не ќе бидат 
комплетирани со соодветните документи нема да 
се земат предвид. 

Одреден е четири месечен пробен стаж до по-
лагање на првиот колоквиум и во колку не го 
положи му престанува социјализацијата. 

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот 
на објавувањето. 

По извршениот избор кандидатот ќе биде из-
вестен, во срок од 30 дена по истекот на срокот 
за пополнување. 

(2044) 
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