
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 21 септември 1973 
С к о п ј е 

Број 33 Год. XXIX 

Претплатата за 1973 година изне-
сува 150 динари. Овој број чини 
4 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

258. 

Врз основа на член 30 од Законот за филмот 
(„Службен весник на СРМ" бр. 18/73), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕД 

НА ФИЛМОВИ 

359. 

Врз основа на член 4 од Законот за Институтот 
за национална историја („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН ВО СО-
ВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИС-

ТОРИЈА - СКОПЈЕ 

I. За претседател и членови на Републичката 
комисија за преглед на филмови се именуваат: 

а) за претседател: 
1. Томе Момировски, претседател на Културно -

просветната заедница на Македонија; 
б) за членови: 
1. Тошо Поповски, член на Претседателството 

на Републичката конференција на ССРНМ; 
2. Ристо Попевски, општествено-политички ра-

ботник во ЦК СКМ; 
3. Ферит Бељан, советник на републичкиот се-

кретар за образование и наука; 
4. Јоле Трајковски, педагог, пратеник во Про-

светно-културниот собор на Собранието на СРМ; 
5. Живко Чинго, писател, директор на Драмата 

при МНТ; 
6. Кирил Ценевски, филмски режисер; 
7. д-р Коста Балабанов, виш конзерватор во 

Републичкиот завод за заштита на спомениците на 
културата; 

8. Јован Павловски, филмски критичар; 
9. Сејфедин Сулејмани, главен уредник на 

„Флака е Влазнимит" — Скопје; 
10. Иљами Емини, филмски критичар; 
11. Бранко Ставрев, драмски режисер; 
12. Илинка Петрушевска, движење на филм-

ската младина на Скопје, Дом на младите „25 маЈ" 
— Скопје; 

13. Колев Перо, ВКВ работник во Рудници и 
железарница „Скопје" во Скопје; 

14. Љупчо Кирковски, дом. техничар во Стак-
ларницата — Скопје; 

15. Владо Чучков, музички критичар; 
16. Ѓорги Делчев, педагог; 
17. Ристо Ќуфаловски, сценограф; 
18. Милка Божикова, советник во Републичкиот 

секретаријат за култура. 
II. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 12-1976/1 
13 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

I. Се утврдува престанување на функцијата 
"лен на Советот на Институтот за национална ис-
торија, поради истек на мандатот, на: 

— Неџат Јашар. 
II. За член во Советот на Институтот за на-

ционална историја, со мандат од две години, се 
именува: 

Владо Каргов, професор на Педагошката ака-
демија — Скопје. 

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

Бр. 12-1978/1 
13 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

, 3 6 0 / 

Врз основа на член 1 од Уредбата за измену-
вање и дополнување на Уредбата за образување 
Совет за иселенички прашања на Извршниот совет 
(„Службен весник на СРМ" бр. 36/65), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА ИСЕЛЕНИЧКИ ПРАШАЊА НА 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот за иселенички прашања на 
Извршниот совет, поради истек на мандатот на: 

1. Трајко Атанасов, 
2. Трајко Бошковски, 
3. Михе Ивановски, 
4. Тасе Ивановски, 
5. Коце Јовановски-Солунски, 
6. Радуле Костовски, 
7. Ѓоко Митрев, 
8. Васко Христовски, 
9. Дојчин Анчевски, 
10. Трајко Донев. 
11. За членови во Советот за иселенички пра-

шања на Извршниот совет, се именуваат: 
1. Радуле Костовски, потсекретар во Републич-

киот секретаријат за информации; 
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2. Мирче Димовски, советник во РСВР; 
3. Трајан Бафтировски, секретар на Матицата 

на иселениците на Македонија; 
4. Трајко Атанасовски, помошник на републич-

киот секретар за здравство и социјална политика; 
5. Васко Христовски, потсекретар во Секрета-

ријатот за односи со странство; 
6. Александар Донев, директор на Републич-

киот завод за запослување; 
7. Милан Панчевски, општествен работник во 

Републичката конференција на ССРНМ; 
8. Раде Петровски, пратеник во Републичкиот 

собор на Собранието на СРМ; 
9. Костадин Михајловски, републички пратеник; 
10. Миле Тодоровски, пом. генерален директор 

на Генералната дирекција за обнова и изградба на 
Скопје. 

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

Бр. 12-1981/1 
13 јули 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 74 од Законот за јавните 
патишта („Службен весник на СРМ" бр. 35/67), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ФОНД ЗА ПАТИШТА 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд 
за патишта поради истек на мандатот на: 

а) Именувани како претставници на Републи-
ката : 

1. Владо Муратовски, 
2. Лазо Димевски, 
3. Коста Ѓурков. 
б) Именувани како претставници на корисни-

ците на јавните патишта: 
1. Ацо Павловски, 
2. Стојан Чулаковски, 
3. Крсте Панговски, 
4. Киро Милевски. 
в) Именувани како претставници на претприја-

тието за јавни патишта „Македонија-пат" — Скопје: 
1. Симеон Смилев, 
2. Ристо Манчевски. 
II. За членови на Управниот одбор на Репуб-

личкиот фонд за патишта, како претставници на 
Републиката, со мандат од две години, се имену-
ваат: 

а) 1. Сандре Груевски, потпретседател на Ко-
митетот за туризам и угостителство; 

2. Борис Шумковски, дипл. инж. — главен ре-
публички инспектор за патишта; 

3. инж. Никола Гаврилов, проф. на Техничкиот 
факултет — Скопје. 

б) Претставници на корисниците на јавните па-
тишта: 

1. Јован Сековски, дипл. економист, финансиски 
директор на АТП „Вардар" — Скопје; 

2. Љупчо Кафеџиски, директор на АТШ — Бе-
рово; 

3. Даут Мехмеди, ш е ф на работна група во ХАС 
— Кичево; 

4. Воислав Поповски, ш е ф на Автобуската ста-
ница — Куманово. 

в) Претставници на претпријатието за јавни 
патишта „Македонија-пат" — Скопје: 

1. Прошев Киро, директор на погон во Штип, 
2. Стоилов Јордан, директор на погон во Титов 

Велес. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 12-1980/1 
13 јули 1973 година 

Скопј е 
Претседател 

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

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

131) 

Со цел да се обезбеди усогласување на заед-
ничките интереси на организацијата на здружен 
труд „Електростопанство" во Скопје, Извршниот 
совет на СРМ, Стопанската комора на Македонија 
и Стопанската банка во Скопје го склучија след-
ниов 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА РАЗВОЈ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКАТА ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ПЕРИОДОТ ДО 1975 ГОДИНА 

Член 1 
Предмет на овој општествен договор е обезбе-

дување развој на електроенергетиката за добивање 
на нужните количини електрична енергија потреб-
ни на стопанството и на останатите потрошувачи 
на Социјалистичка Република Македонија, преку 
реализацијата на усвоената политика со Опште-
ствениот план на Социјалистичка Република Ма-
кедонија од 1971 — 1975 година и на таа оснопа 
прифатена Програма за изградба на нови електро-
енергетски објекти во Социјалистичка Република 

Македонија за периодот до 1977 година, што е со-
ставен дел на овој договор, и тоа: 

1. Учество за 100 МВТ во системот на СР Ср-
бија, 

2. ТЕ 210 МВТ на гас и течно гориво; 
3. ТЕ Осломеј 125 МВТ со рудник за јаглен, 
4. Објекти за континуитет, 
5. Преносна мрежа 380 КВ, 
6. Преносна мрежа 220/110 КВ, 
7. Брана „Козјак". 

Член 2 
Корисник на средствата по основ на кредити 

за изградба на електроенергетски објекти од член 
1 на овој договор е организацијата на здружен 
труд „Електростопанство" во Скопје. 

Член 3 
Учесник во финансирањето и кредитирањето 

на инвестициите од домашни извори за реализа-
ција на Програмата за изградба на електроенер-
гетски објекти од член 1 на овој договор се Сто-
панската банка во Скопје, Претпријатието за про-
изводство и пренос на електрична енергија ,.Елек-
тростопанство" во Скопје и други организации на 
здружениот труд. 
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Член 4 
Покрај учесниците во кредитирањето од член 

3 на овој договор, учесници можат да бидат и дру-
ги заинтересирани потрошувачи на електрична 
енергија. 

Член 5 
За остварување на предвидениот развој на 

електроенергетиката според Општествениот план на 
Социјалистичка Република Македонија во периодот 
од 1971 — 1975 година и за остварување на произ-
водствената ориентација, потписниците на овој оп-
штествен договор се согласија финансирањето да 
се врши за објектите и намените од член 1 на овој 
договор. 

Член 6 
Одобрувањето на кредити за инвестиции во 

основни и трајни обртни средства ќе се врши со 
прифаќање на потребната економско-техничка до-
кументација. 

Член 7 
Динамиката на вложувањето и градбата на на-

пред споменатите објекти и намени од член 1 ќе 
се врши во рамките на следниве рокови: 

За објектот под 1 од 1972 до 1973 година 
,, 2 од 1972 до 1975 година 
,, 3 од 1972 до 1975 година 

„ „ „ 4 во 1975 година 
,, 5 од 1972 до 1975 година 
„ 6 од 1972 до 1975 година 

„ „ „ 7 во 1975 година. 

Член 8 
За изградбата на објектите и намените пред-

видени во Програмата за развој на електроенерге-
тиката до 1977 година одобрувањето на средства од 
домашни извори, што ќе се обезбедат во износ од 
1.050 милиони динари до 1975 година, да се врши 
согласно со критериумите од член 6 по следниот 
редослед: 

Во милиони динари 

1. Учество за 100 МВТ во системот на 
СР Србија 200 

2. ТЕ 210 МВТ на течно гориво и гас 280 
3. ТЕ Осломеј 125 МВТ со рудник за 

јаглен 330 
4. Објекти за континуитет 40 
5. Мрежа 380 КВ 100 
6. Мрежа 220/100 КВ 50 
7. Брана „Козјак" 50 

Вкупно: 1.050 

За оваа цел ќе се обезбедат средствата од: 

— Фондот на Федерацијата за кре-
дитирање на стопанскиот развој 
на недоволно развиените репуб-
лики и автономни покраини, што 
претставува износ од — — — 650 мил. дин. 

— Учество на „Електростопанство" 
во Скопје — — — — — — 250 ,, „ 

— Учество на други организации на 
здружениот труд и банките — — 150 ,, ,, 

Вкупно: 1.050 мил. дин. 

Член 9 
Средствата од член 8, став 2, алинеја 1 ќе се 

обезбедат со насочување на 15% од приливот на 
средствата на Фондот на Федерацијата за креди-
тирање на стопанскиот развој на недоволно раз -
виените републики и автономни покраини во пе-
риодот од 1971 до 1975 година. 

Член 10 
Организацијата на здружениот труд „Електро-

стопанство" — Скопје ќе обезбеди износ од 250 ми-
лиони динари за учество во изградбата на објек-
тите од став 1 на член 8 со издвојување: 

— најмалку 85% од средствата на доходот по 
завршните сметки за 1973 година и наредните го-
дини се до извршувањето на Програмата, по одби-
токот на средствата за договорените и законските 
обврски, како и средствата за лични доходи на ра-
ботниците исплатени во согласност со основите и 
мерилата утврдени со самоуправната спогодба за 
распределба на доходот и личните доходи; 

— сите слободни средства на амортизацијата 
формирани од 1 јануари 1972 година до извршува-
њето на Програмата за изградба на нови електро-
енергетски објекти во Социјалистичка Република 
Македонија до 1977 година; 

— сите формирани средства по основ на даноч-
ни олеснувања, кои исцело ќе се употребат за реа-
лизација на Програмата. 

Под договорни обврски во смисла на став 1 
алинеја 1 од овој член се подразбираат: камати на 
кредити и надомест за други банкарски работи, 
премии за осигурување, обврски од доходот по ос-
нов на обезбедување на средствата за заедничко 
работење и други договорни обврски кои врз ос-
нова на закон се подмируваат од доходот, како и 
стасаните отплати по заеми кои не се обезбедуваат 
од средствата на амортизацијата. 

Под слободни средства на амортизацијата во 
смисла на став 1 алинеја 2 од овој член се подраз-
бираат вкупните средства на амортизацијата, на-
малени за 15% за проста репродукција, студии и 
отклонување на недостатоци на електроенергетски-
те објекти и за целиот износ на стасаните отплати 
по долгорочни заеми. 

Член 11 
Износот од 150 милиони динари ќе се обезбеди 

со здружување на средствата на организациите на 
здружениот труд и инвеститорите од стопанството, 
со издвојување на 1% од инвестиционите вложува-
ња во основни средства во периодот 1973, 1974 и 
1975 година. 

Од обврската од овој член се ослободуваат ор-
ганизациите на здружениот труд од областа на тр-
говијата и угостителството. 

Обврските по овој основ автоматски престану-
ваат штом се реализира износот од 150 милиони 
динари. 

Член 12 
Организациите на здружениот труд од областа 

на трговијата и угостителството, вместо обврската 
од член 11 од овој договор ќе издвојуваат средства 
по завршните сметки за 1973, 1974 и 1975 година во 
висина до 5% од издвоените средства во фондови-
те на организацијата и тоа од деловниот фонд, 
фондот за заедничка потрошувачка и резервниот 
фонд. 

Член 13 
Обврзниците за издвојување и здружување на 

средствата од член 10 и 12 од овој договор, сред-
ствата ќе ги уплатуваат во рок од 30 дена по до-
несувањето на завршните сметки, а обврзниците 
од член 11 уплатите ќе ги вршат при секоја ис-
плата на ситуацијата односно сметката за исплата. 

Член 14 
Средствата здружени по основ на овој договор 

се издвојуваат и уплатуваат како заем на Стопан-
ската банка во Скопје за изградба на електроенер-
гетски објекти од член 8 на овој договор. 
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Здружените средства кои се обезбедуваат од 
член 10, 11 и 12 од овој договор Извршниот одбор 
на Стопанската банка — Скопје ќе ги употребува 
за реализирање на објектите од член 8 од овој до-
говор, а со динамика на вложување предвидена во 
член 7 од договорот. 

Извршниот одбор на Стопанската банка, кога 
ќе решава по прашања во врска со здружените 
средства, ќе се прошири уште со 5 члена избрани 
од советите три Стопанската комора на Македо-
нија. 

Член 15 
Уплатениот износ на заемот ќе се врати на об-

врзниците за издвојување и здружување во 8 ед-
накви годишни ануитети, кои достасуваат на 1 ап-
рил секоја година. 

Во годишниот износ на апуитетот од став 1 на 
овој член, се пресметуваат и камати од денот на 
уплатата на заемот и тоа: 

— на организациите на здружениот труд од 
,.Електростопанство" во Скопје и од областа па 
трговијата и угостителството со стапка од 6% го-
дишно ; 

— на организациите на здружениот труд и ин-
веститорите од член 11 на овој договор, со иста 
стапка по која овие организации ги користат кре-
дитите, а од кои се врши издвојување од 1%. 

Каматните стапки од став 2 алинеја 1 и 2 од 
овој член, Банката може да ги зголеми уште на ј -
многу до 1% за сметка на свои манипулативии тро-
шоци и провизија. 

Заемот се става во отплата од 1 април 1977 го-
дина, а првиот ануитет достасува на 1 април 1978 
година. 

Каматата на заемот запишан до 1 април 1978 
година се припишува на главницата. 

Член 16 
Меѓусебните обврски помеѓу Стопанската банка 

и заемодавачите што произлегуваат од член 14 и 
15 од овој договор ќе се регулираат со посебен до-
говор. 

Член 17 
Средствата од член 10, 11 и 12 од овој договор, 

Стопанската банка ќе ги дава во вид на кредит на 
организацијата на здружениот труд „Електросто-
панство" во ' Скопје, за финансирање на објекти 
предвидени во член 1 на овој договор. 

Член 18 
За реализација на предвидената динамика од 

член 7 став 2 банките се обврзуваат дека ќе се про-
изнесат по барањата за инвестициони кредити во 
смисла на општите и поблиските услови на креди-
тирање најмногу за 60 дена од поднесувањето на 
економско-техничка документација. 

Член 19 
Условите под кои ќе се одобруваат кредитите 

на организацијата на здружениот труд „Електро-
стопанство" во Скопје ќе се определат со норма-
тивни акти на Стопанската банка во Скопје, со 
претходна согласност на Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 20 
Организацијата на здружениот труд „Електро-

стопанство" во Скопје, потписник на овој договор, 
како корисник на кредитите, се обврзува дека одо-
брените кредити ќе ги користи за намените за кои 
се тие доделени, дека редовно ќе ги плаќа стаса-
ните ануитети и ќе ги извршува и другите обврски 
предвидени со Договорот. 

Член 21 
Организацијата на здружениот труд „Електро-

стопанство" во Скопје и Стопанската банка во 
Скопје, ќе ангажираат и странски кредити за из-
градба на програмираните електроенергетски об-
јекти од член 1 на овој договор. Во врска со тоа 

по потреба Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија ќе даде и га-
ранции за овие кредити. 

Член 22 
Извршниот совет на Собранието на Социјали-

стичка Република Македонија при донесување на 
нормативни акти во врска со цената на електрич-
ната енергија и другите давачки на стопанските 
организации ќе се раководи од обврската на орга-
низацијата на здружениот труд „Електростопан-
ство" во Скопје, за обезбедување на сопствено 
учество во реализацијата на програмираните елек-
троенергетски објекти. 

Член 23 
Споровите кои ќе настанат во врска со извр-

шувањето па обврските од овој договор, ќе се ре-
шаваат од Арбитражната комисија, составена од 
три члена, од кои по еден член на организацијата 
на здружениот труд „Електростопанство" во Скоп-
је, Стопанската банка во Скопје и Стопанската ко-
мора на Македонија. 

Ако спорот не биде решен од Арбитражната 
ко.мисија, за истиот ќе биде надлежен Постојаниот 
избран суд при Стопанската комора на Македонија. 

Член 24 
Овој договор влегува во сила од денот кога 

истиот ќе биде потпишан од овластените лица на 
потписниците на Договорот. 

Бр. 07-1632/1 
14 јуни 1973 година 

Скопје 

1. за „Електростопанство" — Скопје 
Џоџа Николовски, с. р. 

2. за Стопанската банка — Скопје 
Трајан Ивановски, с. р. 

3. за Извршниот совет на СРМ 
Ксенте Богоев, с. р. 

4. за Стопанската комора на Маке-
донија 

Асен Симитчиев, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
за развод на брак, по тужбата на тужителката 
Апостоловска, род. Драшковиќ Миросанда, од Скоп-
је, ул. „513" бр. 56 — Керамидница, против туже-
ниот Апостоловски Иван од Скопје, сега со непо-
знато место на живеење. 

Се повикува тужениот Апостоловски Иван во 
рок од 30 дена да се јави во судот или да ја до-
стави својата сегашна адреса. 

Во колку во определениот рок од 30 дена не се 
јави или не ја достави својата точна адреса, ќе му 
биде поставен старател, кој ќе го застапува во спо-
рот за развод на брак. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1403/72. (10?) 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителот Ивановски Методија од 
Скопје, ул. „Антон Панев" број 174/1/8 Маџари II, 
против тужената Ивановска, по татко Цветковиќ 
Милка, со непозната адреса, за развод на брак. 
Вредност на спорот 2.000 динари. 

Се повикува тужената Ивановска-Цветковиќ 
Милка во рок од 30 дена по објавувањето на огла-
сот да се јави лично во судот или да ја соопшти 
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својата адреса. Во колку во определениот рок не 
се јави на тужената ќе и се определи старател. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1620/72. (112) 

Пред Окружниот суд во Скопје, тужителката 
Иванка Станковиќ од Скопје, ул. „Гемиџиска" бр. 
63, поднела тужба против тужениот Миладин Стан-
ковиќ сега со непозната адреса, за развод на брак, 
вредност на спорот 2.000 динари. 

Се повикува тужениот Миладин Станковиќ во 
рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ" да се јави во судот или 
да назначи застапник. 

Во противно судот ќе му определи застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 598 од 5. 
IX. 1973 година. (1ЈЗ) 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО БИТОЛА 

Ратка Стојановска од село Мусинци поднесе до 
овој суд тужба за развод на брак против Благоја 
Стојановски, сега во неизвесност со непозната ад-
реса. Бидејќи тужениот е во неизвесност се пока-
нува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави во 
овој суд или да определи свој застапник. 

Во противен случај ќе му биде определен за-
стапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 420/72. (110) 

ното: Дејноста за внатрешен промет на Претприја-
тието „Славија" — увоз-извоз — Скопје, согласно 
,со одлуката на работничкиот совет број 01-13745 од 
25. X. 1972 година се проширува и со продажба на 
нафта и нафтени деривати, на големо и мало. Оваа 
дејност ќе ја обавува преку бензинската пумпа — 
лоцирана до патот кој води од Делчево према Ко-
чани, а во непосредна близина на Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп. 
бр. 981 од 8. XI. 1972 година. (1653) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 863, страна 1195, книга III е запишано след-
ното: Покрај досегашниот потписник Василевски 
Раде, раководител на Самостојната организација на 
здружениот труд, со својство на правно лице, Скоп-
је, на Лозаро-винарскиот комбинат „Лозар" — Б и -
тола, со одлуката на работничкиот совет на погон-
ската единица „Лозар" од Скопје, број 10 од 6. XI. 
1972 година во иднина ќе ја потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат и новоназначените потпи-
сници, и тоа: Стојановски Трајче, технички рако-
водител и Митревска Мирјана сметано од 8. XI. 
1972 година. 

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

бр. 1004 од 10. XI. 1972 година. (1655) 

Ахмети Алије од село Радолишта поднесе т у ж -
ба до овој суд за развод на брак против Ахмети 
Ахмет од село Франгово, сега во неизвесност. 

Бидејќи тужениот Ахмет е во неизвесност, се 
поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се ј а -
ви во овој суд или да определи свој застапник. Во 
противно на истиот ќе му биде определен застап-
ник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 740/72. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 132, страна 356, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста за внатрешен промет на „Караор-
ман" — трговско претпријатие — Скопје, согласно 
со одлуката на работничкиот совет, број 03-9331 од 
13. X. 1972 година се проширува и со промет на 
акустични апарати и електротехнички материјали, 
освен електрични машини. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 938 од 8. XI. 1972 година. (1656) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 438, страна 599, книга И е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работењето на Ин-
дустриското претпријатие „Изолмонт" — Градско, 
Титов Велес, согласно со одлуката на работничкиот 
совет бр. 02-1859/1 од 15. XII. 1971 година се про-
ширува и со промет со огревни и градежни мате-
ријали. 

Покрај претпријатието проширената дејност ќе 
ја обавува и новооснованото стовариште во Скопје 
кое ќе работи под следниов назив: Индустриско 
претпријатие „Изолмонт" — Градско — Титоввеле-
шко — Организација на здружен труд, без својство 
на правно лице, Стовариште во Скопје, ул. „Бутел 
I", село Бутел. 

Предмет на работењето на стовариштето е про-
мет со огревни и градежни материјали. 

Раководител на стовариштето е ѓорѓиевски 
Илиев Даме. 

Стовариштето е основано со гореозначената од-
лука на работничкиот совет на Индустриското прет-
пријатие „Изолмонт" — Градско. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 324 од 10. IV. 1972 година. (658) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1558, страна 275, книга VII е запишано след-
ното: На досегашниот в. д. директор на Студент-
ската задруга „Климент Охридски" — Скопје, ул. 
„Партизанска", Доневски Ванчо, му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од долж-
ност со решението на задружниот совет на задру-
гата, бр. 18 од 23. X. '1972 година. 

За директор на споменатата задруга со горе-
цитираното решение е назначен Борисов Веселин 
кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз -
должува, во границите на овластувањето, со ново-
назначените потписници Лазаревиќ Љубинка, бла-
гајник и Атанасовски Кирил, претседател на де-
ловниот одбор, сметано од 1. XI. 1972 година. 

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

бр. 986 од 8. XI. 1972 година. (1657) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 572, страна 459, книга VII е запишано след-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 202, страна 607, книга I е запишано след-
ното: Фирмата на Продавницата „Партизан" — К у -
маново, на Београдската конфекција „Беко" — Б е л -
град, согласно со одлуката на работничкиот совет 
број 176 од 1. VI. 1972 година и решението Фи. бр. 
1921 од 5. XI. 1962 година на Окружниот стопански 
суд — Белград се менува и ќе гласи: Продавница 
во Куманово, ул. „Маршал Тито" број 79, на Бео-
градската конфекција „Беко" — Белград. 

На досегашниот раководител на споменатата 
продавница Боциќ Мирослав, му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од долж-
ност. 

За раководител на продавницата е назначен 
Кипријановски Стојан, кој продавницата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето, 
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Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 898 и 931 од 20. XI. 1972 година. (1671), 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 378, страна 1014, книга I е запишано след-
ното: Му престанува правото за потпишување на 
досегашниот потписник Тома Мартинов, директор 
на „Хидроелектропроект" — претпријатие за проек-
тирање, изведување и надзор на енергетски, инду-
стриски, хидрообјекти и објекти од нискоградба 
— Скопје, поради разрешување од должност. 

За нов директор на „Хидроелектропроект" — 
претпријатие за проектирање, изведување и надзор 
на енергетски, индустриски, хидрообјекти и објек-
ти од нискоградба — Скопје, е назначен Чубринов-
ски Ристо, дипломиран инженер, согласно со одлу-
ката на работничкиот совет број 915 од 30. III. 1967 
година, кој во иднина истото ќе го потпишува, за -
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, со новоназначените потписници со одлу-
ката на работничкиот совет, од одржаната седница 
на 8. IX. 1972 година Ивановски Владимир Кирил, 
градежен техничар (шеф на група) и Србинова 
Аспасија, книговодител-билансист и старите реги-
стрирани потписници Атанас Костовски, претседа-
тел на управниот одбор, Саздова Василка, ш е ф на 
сметководството, Јордан Гучев, Трајковски Алек-
сандар и Трајкова Павлина, сметано од 14. IX. 1972 
година. 

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

бр. 867 од 13. XI. 1972 година. (1675). 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1581, страна 380, книга VII е запишано след-
ното: Претпријатието за услуги во прометот „Тех-
нокомерц" — Скопје, ул. „Илинденска" бр. 41, е 
конституирано на 27. X. 1972 година, согласно со 
записникот од одржаната седница на работната за-
едница на на 27. X. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1005 од 16. XI. 1972 година. (1676). 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 88, страна 545, книга V е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 2 во Скопје, ул. 
„106а" број 38, на „Европа" — фабрика за чоко-
лади, вафли и бонбони — Скопје, согласно со од-
луката на работничкиот совет од одржаната сед-
ница на 19. X. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 988 од 15. XI. 1972 година. (1679) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1595, страна 471, книга VII е запишано след-
ното: Самостојната организација на здружен труд, 
со својство на правно лице, со посебна жиро-смет-
ка и сопствена пресметка „Геофизика" — Скопје се 
издвојува од Претпријатието за градежништво, про-
изводно и услужно занаетчиство, посредување во 
прометот и трговија на големо и мало „Кристал" 
— Скопје, согласно со одлуката на работничкиот 
совет на претпријатието „Кристал" — Скопје од 
13. XI. 1972 година и одлуката на работната заедни-
ца на СОЗТ „Геофизика" - Скопје од 10. XI 1972 
година во самостојно претпријатие кое во иднина 
ќе работи под фирма: Претпријатие за геофизички 
испитувања „Геофизика" — Скопје, ул. „254" број 
8. Предмет на работењето на претпријатието е гео-
физички испитувања на земјиштето со цел на ис-
тражување, пронаоѓање и утврдување на резерви 
од рудни, индустриски и останати за стопанството 
важни суровини; работи од областа на применетата 
геофизика; работи од областа на геодезијата, про-
ектирање, контрола и изведба на сите видови 

уземјувања и громобрански инсталации; изведува-
ње на сите хидролошки работи, геомеханички ис-
питувања и структурни бушења. 

Претпријатието е основано со издвојување на 
СОЗТ со својство на правно лице „Геофизика" —-
Скопје од Претпријатието „Кристал" — Скопје, со-
гласно со горенаведените одлуки. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат Маноиловиќ Светислав, в. д. 
директор и Трајковиќ Станоје, во границите на 
овластувањето. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Претпријатието за геофизички испитувања 

„Геофизика" — Скопје, конституирано е на 15. XI. 
1972 година, согласно со записникот од одржаната 
седница на работната заедница на претпријатието 
од истиот датум. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните, од рег. бр. 1112, страна 101, книга VII 
СОЗТ со својство на правно лице со посебна жиро-
сметка и сопствена пресметка „Геофизика" — 
Скопје поради издвојување од Претпријатието 
„Кристал" — Скопје во самостојно претпријатие, 
согласно со горенаведените одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1015 од 17. XI. 1972 година. (1678) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 985, страна 71, книга VII е запишано след-
ното: Дејноста на „Бистрапродукт" — експорт--им-
порт — Скопје — Земјоделско-индустриски комби-
нат за производство на сите земјоделски произво-
ди, млечни производи, јагниња, волна, производство 
на текстил и трикотажа, домашни Ракотворби, ки-
лими, теписи, везови и друго производство на умет-
ничка резбарија и сувенири, трговија, угостител-
ство и туризам, согласно со одлуката на деловниот 
одбор број 03-5042 од 29. IX. 1972 година, од одржа-
ната седница на 7. IX. 1972 година се проширува и 
со испитување и експлоатација на руди и рудни 
богатства — метали: бакар, алуминиум, олово, ж е -
лезо, цинк и др.; нематели: цемент, мермер, легури, 

^бронза и месинг, како и сите други метали и не-
метали, нивни производи и концентрати и нивна 
преработка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 928 од 20. XI. 1972 година. (168П^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 165, страна 469, книга VII е запишано след-
ното: Кон Градежното претпријатие „Гранит" — 
Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет 

/на Градежното проектантско претпријатие „Љубо-
тен" - Тетово, број 02-1481/1 од 14. IX. 1972 година 
и одлуката на работничкиот совет на Градежното 
претпријатие „Гранит" - Скопје, број 02-13575 од 
16. X. 1972 година се присоединува Градежното про-
ектантско претпријатие „Љуботен" — Тетово. 

Се брише од регитарот на претпријатијата и 
дуќаните, од рег. бр. 287, страна 1117, книга I Гра-
дежното проектантско претпријатие „Љуботен" — 
Тетово, бидејќи се присоединува кон Градежното 
претпријатие „Гранит" — Скопје, согласно со горе-
цитираните одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1000 од 16. XI. 1972 година. (1681), 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. IV. 1972 година, страна 278, реден број 2, книга 
I е запишана промената на досегашниот назив на 
Продавницата во Кочани, на Лозаро-винарското 
претпријатие „Тиквеш" — Кавадарци и ќе гласи: 
Агрокомбинат „Тиквеш" — Кавадарци — Продав-
ница во Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
50/72. (1727^ 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. II. 1972 година, страна 302, реден бр. 3, книга I 
е запишана промената на фирмата на Творница 
шивачих строј ева и прецизне електромеханике 
„Владо Багат" — Задар, Продавница во Кочани и 
ќе гласи: Предузеќе за производна шивачих и 
алатних строј ева, плинских арматура и дрвних 
производа „Владо Багат" — Задар, Продавница во 
Кочани. 

Истовремено се запиша и новиот предмет на 
работење, кој гласи: 

— продажба преку сопствената и друга тргов-
ска мрежа, т. е. агенциите и агентите на сопстве-
ните производи и услуги, т. е. производи на други 
производители со кои се надополнува асортиманот 
на стоката произведена во претпријатието; 

— продажба на сите производи слични на про-
изводите од другите претпријатија, како и машини 
за плетење, пеглање и одржување на текстилните 
изработки; 

— продажба на лимена стока (шпорети од сите 
квалитети и видови, печки, делови за печки и шпо-
рети, ќумци, колена и друг прибор; 

— продажба на радио-апарати, телевизори, маг-
нетофони и нивни прибор; 

— продажба на електрични уреди за домаќин-
ството (прибор за готвење, шпорети, универзални 
апарати за готвење, печки, термофори, сушила за 
коса, топлински и ултравиолетови светилки, бојле-
ри, правосмукалки); 

— продажба на разладни и топлински уреди; 
— продажба на вентилатори; 
— продажба на стоки увезени од странство; 
— сервисно одржување на производите од соп-

ствено производство и туѓите производи за промет 
за кои претпријатието е регистрирано; 

— организирање и одржување на курсеви за 
кроење, шиење, везење и плетење; 

— вршење занаетчиски услуги преку сопстве-
ните продавници. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на поднесената пријава бр. 5447 од „Владо 
Багат" — Задар. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
305/71. (1604) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1128, страна 669, книга V е запишано след-
ното: Дејноста на Самостојната организација на 
здружен труд, со својство на правно лице, без сул-
сидиерна одговорност према останатите организа-
ции на здружен труд на претпријатието на терито-
ријата на СФРЈ, на Трговското претпријатие на го-
лемо и мало, застапување на домашни фирми и по-
средување „Словенија меркур" — Цеље, согласно 
со решението на Окружниот стопански суд — Це-
ље, Фи. бр. 301 од 14. XI. 1972 година, одлуката на 
централниот работнички совет на „Словенија мер-
кур" — Цеље од одржаната седница на 18. XI. 1972 
година, решението на Собранието на град Скопје 
— Одделение за инсепкции — Скопје, Уп. бр. 
12-15843 од 8. VI. 1972 година и дипломите во ид-
нина се проширува и со: изведување на просторно, 
регионално и урбанистичко планирање и проекти-
рање; изведување на проектантски работи и изра-
ботка на техничко-инвестициона документација за 
сите инвестициони објекти; изработка на технолош-
ки елаборати и друга сметководствено-техничка до-
кументација од областа на стопанството; проекти-
рање и изведување на ентериери со декорација и 
обликување; вршење промет со опрема за угости-
телство, трговија, туризам, социјално-здравствени 
установи и школи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1039 од 8. XII. 1972 година. (1869) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 512, страна 1103, книга II е запишано след-
ното: Дејноста на претпријатието за одржување, 
реконструкција и изградба на јавни патишта — 
Кавадарци, согласно со одлуката на работничкиот 
совет број 655 од 26. IX. 1972 година, од одржаната 
седница на 25. IX. 1972 година, се проширува и со 
вршење на работи од висока градба. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 982 од 22. XI. 1972 година. (1780) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. X. 1972 година, рег. бр. 13/72, книга II е запи-
шано следното: Досегашниот раководител на ре-
сторанот „Бавча" — Струга, на Културно-образов-
ната установа „Браќа Миладиновци" — Струга, 
Ф И Л К О С К И Ѓорѓи е разрешен од должност. За рако-
водител е поставен Мојсоски Лазар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 290/72. (1861) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 436, страна 444, книга VII е запишана под 
фирма: „Сеча" — трговско претпријатие за промет 
со огревни и градежни материјали на големо и 
мало — Скопје — Продавница (бензинска пумпа) 
број 19, на Автопатот Катланово б. б. во Титов Ве-
лес. Предмет на работењето на продавницата е 
промет со нафта и нафтени деривати, потрошен 
материјал, авто-делови, масла и мазива. 

Продавницата е основана со решението на ра-
ботничкиот совет на „Сеча" — трговско претпри-
јатие - Скопје, бр. 0101-1506/2 од 27. VI. 1972 го-
дина, од одржаната седница на 28. IX. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Петровски 
Урош. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 681 од 21. XI. 1972 година. (1668) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 394, страна 575, книга И е запишана под 
фирма: Београдска конфекција „Беко" — Београд 
— Организација на здружен труд, без својство на 
правно лице — Продавница во Тетово, улица 
„Илинденска" бр. 6. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на текстил и лесна машка, 
женска и детска облека како и дополнување на 
асортиманот со чевли, трикотажа и чорапи. 

Продавницата е основана со решението Фи. бр. 
1921 од 29. X. 1962 година на Београдската конфек-
ција „Беко" — Београд со присоединување^ на 
„Партизан" — претпријатие за изработка на горна 
и долна облека — Београд. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Китановски Мирче, раководител, во 
границите на овластувањето. 

^ Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните од рег. број 230, страна 665, книга I Про-
давницата „Партизан" во Тетово на Београдската 
конфекција „Беко" — Београд, поради присоедину-
вање на „Партизан" — претпријатие за изработка 
на горна и долна облека — Београд кон „Беко" — 
Београдска конфекција — Београд, со решението 
на Окружниот стопански суд Београд, Фи. бр. 1291 
од 29. X. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 899 од 13. XI. 1972 година. (1669) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. VI. 1972 година, страна 4, книга II, реден број 6 
е запишана под име: Земјоделска задруга „Ванчо 

,.Трајков" — Пробиштип, Земјоделска аптека број 
2, со седиште во Злетово, Кочани. Предмет на ра-
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ботењето на аптеката е продажба, на мало, на пре-
парати за заштита на растенијата, како и земјо-
делски алати. 

Раководител на земјоделската аптека е Крум 
Соколовски. 

Земјоделската аптека е основана со одлуката 
на задружниот совет на Земјоделската задруга 
„Ванчо Трајков" — Пробиштип, бр. 3 од 15. I. 1971 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
118/72. (1698) 

Стовариштето е во состав на „Југотутун" — 
Здружено претпријатие од Скопје — Организација 
во состав за производство, обработка на тутун и 
промет со земјоделски производи, и е основано со 
одлуката бр. 88 од 8. II. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. Со. 
93/72. (1702) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. VI. 1972 година, страна 425, реден бр. 44 е за-
пишано под фирма: Производно трговско претпри-
јатие на големо и мало „Европа" — Штип, Б и ф е 
број 24, со седиште во село Чешиново, Кочанско. 
Предмет на работењето на бифето е продажба, на 
мало, со приготвување и пружање услуги со мезе-
луци, приготвување и продажба на алкохолни и 
безалкохолни пијалоци и продажба на стока што 
спаѓа во рамките за продажба во самото бифе. 

Раководител на бифето е Станко Андонов. 
Работната единица е основана со одлуката на 

Производното трговско претпријатие на големо и 
мало „Европа" - Штип, бр. 1053 од 31. XII. 1971 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
75/72. (1699). 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 220, страна 482, книга VII е запишана под 
фирма: „Технометал-Македонија" — експорт-им-
порт — Скопје — Организација на здружен труд, 
без својство на правно лице — Продавница во Го-
стивар, ул. „Борис Кидрич" бр. 180. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е промет, на големо и 
мало, на делови на земјоделски машини, делови на 
сите моторни возила и авто-гуми. 

Продавницата е основана со присоединување^ 
на Претпријатието за промет, сервис и ремонт „Аг-
роремонт" — Тетово, кон „Технометал-Македонија" 
— експорт-импорт — Скопје, со решението Фи. бр. 
352 и 353 од 26. IV. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Велјановски 
Дојчин. 

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

/ Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 519 од 27. XI. 1972 година. (1759)^ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. IV. 1972 година, страна 378, реден број 1, книга 
I е запишана под фирма: Трговска работна орга-
низација за промет со нафта и нафтени деривати 
„Југопетрол" — Скопје, Бензинска пумпна станица 
број 2, со седиште во Кочани. Предмет на работе-
њето на бензинската пумпна станица е продажба 
на нафта и нафтени деривати и нужни автомо-
билски делови. 

Раководител на пумпната станица е Коце Го-
цевски. 

Впишувањето е и з в р т е н о во регистарот врз ос-
нова на одлуката на работничкиот совет бр. 2345 
од 12. IV. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
72/72. (1700Ј / ' 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. IV. 1972 година, страна 380, реден број 1 е за-
пишан под фирма: Трговска работна организација 
за промет со нафта и нафтени деривати „Југопе-
трол" — Скопје, Склад со седиште во Кочани. 
Предмет на работењето на складот е продажба на 
нафта и нафтени деривати. 

Раководител на складот е Јордан Димитров. 
Складот е во состав на Трговската работна ор-

ганизација за промет со нафта и нафтени дери-
вати „Југопетрол" — Скопје со одлуката на работ-
ничкиот совет бр. 2346 од 12. IV. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
141/71. (1701), 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 137, страна 741, книга I е запишана под 
фирма: Дрвно-индустриски комбинат „Црн Бор" — 
Прилеп — Самостојна организација за трговија — 
Прилеп (со својство на правно лице) — Продав-
ница во Дебар, ул. „8 Септември" број 8. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на сто-
ки од гранката 119 — електроиндустрија и гран-
ката 122 — дрвна индустрија. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Дрвно-индустрискиот комби-
нат „Црн Бор" — Прилеп — Самостојна организа-
ција за трговија, со својство на правно лице, При-
леп, бр. 2450 од 13. VII. 1972 година, од одржаната 
'седница на 31. I. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Талат Назив 
Пустина. 

Продавницата во Дебар ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува Комбинатот и Самостојната 
организација за трговија, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 939 од 17. XI. 1972 година. (1760) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. VI. 1972 година, страна 316, реден број 8 е за -
пишана под фирма: „Југотутун" — здружено прет-
пријатие — Скопје — Организација во состав за 
производство, обработка на тутун и промет со зем-
јоделски производи — Кочани, Стовариште во кру-
гот на претпријатието во Кочани, ул. „Никола К а -
рев" бр. 25. Предмет на работењето на стовариште-
то е набавка и продажба, на мало, на хемиски пре-
парати за заштита на растенијата, минерални ѓу-
брива, градежни и огревни материјали. 

Раководител на стовариштето е Митко Наумов, 
овластен за потпишување на истото, 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 985, страна 490, книга VII е запишана под 
ф^рма : „Бистрапродукт" — експорт-импорт — 

^опје, Организација на здружен труд, без свој-
с т в о на правно лице — Продавница број 2 во Ки-
чево, ул. „Маршал Тито" бр. 123. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на лесна и 
полутешка конфекција , пиротски и персиски ки-
лими, свои производи, како и надополнување на 
асортиманот со трикотажни производи, кожна и 
гумена галантерија, јоргани и душеци. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Младост" — производно прет-
пријатие за лесна и полутешка конфекција , пи-
ротски и персиски килими — Кичево, бр. 04-605 од 
29. V. 1972 година, од одржаната седница на 20. IV. 
1970 година и решението Фи. бр. 577/71 од 28. I. 
1972 година за присоединување кон „Бистрапро-
дукт" — Скопје. 

Раководител на продавницата е Крстевски Па-
вле, 
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Продавницата број 2 во Кичево ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, ФИ. 
бр. 596 од 28. XI. 1972 година. (1751) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 220, страна 389, книга VII е запишана под 
фирма; „Технометал-Македонија" — експорт-им-
порт — Скопје — Организација на здружен труд, 
без својство на правно лице — Продавница во 
Кавадарци, ул. „Фердо Росомански" број 10. Пред-
мет на работењето на продавницата е промет со 
стоки од гранките 117, 119, 121, 116 и 122. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Технометал-Македонија" — 
експорт-импорт — Скопје, бр. 12794 од 24. II. 1972 
година. 

Раководител на продавницата е Чемерски Диме. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 913 од 27. XI. 1972 година. (1762) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1505, страна 394, книга VII е запишана под 
фирма: „Козјак" — трговско претпријатие на го-
лемо и мало — Ѓорче Петров — Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — Про-
давница во Скопје, населба Влае бб. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на колони-
јални и прехранбени стоки. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Козјак" — трговско претпри-
јатие на големо и мало — Ѓорче Петров, бр. 03-468 
од 28. III. 1972 година, од одржаната седница на 24. 
I. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Драгана Лаза-
рова. 

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

. на овластувањето. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 955 од 25. X. 1972 година. (1765) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 469, страна 389, книга III е запишана под 
фирма: Агрокомбинат „Тиквеш" — Кавадарци — 
Организација на здружен труд, без својство па 
правно лице, Продавница во Кавадарци, улица 
„Прилепска" бб. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на алкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана со одлуката на уп-
равниот одбор на Агрокомбинатот „Тиквеш" — К а -
вадарци, бр. 0202-71/103 од 31. VIII. 1972 година, од 
одржаната седница на 26. V. 1972 година. 

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

раздолжува Комбинатот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 841 од 20. XI. 1972 година. (1763) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 179, книга VII е запишана под 
фирма: „Центроколонијал" — увоз-извоз — Скопје 
— Организација на здружен труд, без својство на 
правно лице — Продавница број 108 во село Раш-
так, Скопје. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на прехранбени и индустриски 
стоки. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Центроколонијал" — увоз-из-
воз — Скопје, од одржаната седница на 3. II. 1972 
година. ) 

Раководител на продавницата е Смилевски ѓор-
ѓи Јордан. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
р а з д о л ж у в а матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански сзгд во Скопје, Фи. 
бр. 950 од 20. XI. 1972 година. (1766) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 469, страна 391, книга III е запишана под 
фирма: Агрокомбинат „Тиквеш" — Кавадарци —-
Организација на здружен труд, без својство на 
правно лице — Продавница број 1 во Кавадарци, 
улица „7 Септември" бб. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на алкохолни и безалко-
холни пијалоци. 

Продавницата е основана со одлуката на уп-
равниот одбор на Агрокомбинатот „Тиквеш" — К а -
вадарци, бр. 0202-103 од 31. VIII. 1972 година, од 
одржаната седница на 26. V. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Прстенков Ни-
кола. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп. 
бр. 842 од 20. XI. 1972 година. (1764)^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1221, страна 405, книга VII е запишана под 
фирма: „Македонија" — трговско земјоделско прет-
пријатие на големо и мало — Скопје — Организа-
ција на здружен труд, без својство на правно ли-
це — Продавница во Скопје, ул. „125" бр. 94. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Македонија" — трговско 
земјоделско претпријатие на големо и мало — 
Скопје, бр. 3232 од 3. X. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Стојменовски 
"'Стојче. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 995 од 14. XI. 1972 година. (1767^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1596, страна 475, книга VII е запишана под 
фирма: Земјоделска задруга „Мечкин Камен" — се-
ло Сладујево, Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице „Радост" — Претставни-
штво — Скопје, улица „125" бб. Предмет на рабо-
тењето на претставништвото е посредување во про-
метот. 

Претставништвото е основано со одлуката на 
задружниот совет на Земјоделската задруга „Меч-
кин Камен" — село Сладујево, општина Демир Хи-
сар, од одржаната седница на 12. VII. 1972 година. 

Претставништвото во Скопје, ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува Цветан Ангелевски, ра-
ководител, во границите на овластувањето. 

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

бр. 972 од 21. XI. 1972 година (1768) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1597, страна 477, книга VII е запишана под 
фирма: Београдска конфекција „Беко" — Београд 
— Организација на здружен труд, без својство на 
правно лице — Стоковна куќа во Скопје, улица 
„Моша Пијаде" бб. Предмет на работењето на про-
давницата е промет на машка и женска конфек-
ција, галантериска и базарска стока, фотографски 
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и оптички апарати, музички инструменти, технич-
ка стока за домаќинството, електрични производи 
и универзална стока. 

Стоковната куќа е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Београдската конфекција „Бе-
ко" — Београд, од одржаната седница на 23. VI. 
1970 година. 

Стоковната куќа во Скопје ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува Костовски Благоја, ди-
ректор, во границите на овластувањето. 

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

бр. 971 од 27. XI. 1972 година. ( 1 7 6 9 ^ / 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 434, страна 271, книга III е запишано под 
фирма: ,,Лиска Река" — земјоделски комбинат — 
Валандово — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Претставништво во 
Скопје, улица „Црвена општина" број бб. Предмет 
на работењето на претставништвото е склучување 
на договори за купопродажба (во име и за сметка 
на Комбинатот), во рамките на регистрираната де1-
ност. 

Претставништвото е основано со одлуката на 
работничкиот совет на Земјоделскиот комбинат 
„Лиска Река", Валандово, бр. 02-630 од 28. И. 1972 
година. 

Раководител на претставништвото е Димитар 
Кусемилев. 

Претставништвото во Скопје ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува Комбинатот, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 952 од 21. XI. 1972 година. (1770)у 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1591, страна 479, книга VII е запишана под 
фирма: „Макоплод" — трговско претпријатие на 
големо и мало — Скопје — Организација на здру-
жен труд, без својство на правно лице — Продав-
ница во Скопје, улица „124" бр. 94. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на колони-
јални стоки (прехранбени и индустриски). 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботната заедница на „Макоплод" — трговско прет-
пријатие на големо и мало, Скопје, бр. 01-139/1 од 
25. И. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Муамет Иб-
раими. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 610 од 27. XI. 1972 година. (1771) ' X 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 436, страна 445, книга VII е запишана под 
фирма: „Сеча" — трговско претпријатие за промет 
со огревни и градежни материјали, на големо и ма-
ло — Скопје, Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Продавница (бензинска 
пумпа) број 20 во село Белимбегово, на Автопат 
Скопје — Куманово. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на нафта, нафтени де-
ривати, авто-делови и друго. 

Продавницата е основана со решението на ра-
ботничкиот совет на „Сеча" — трговско претпри-
јатие - Скопје, бр. 03-2094/2 од 3. X. 1972 година, 
од одржаната седница на 15. IX. 1972 година. 

Раководител на бензинската пумпа е Душан 
Велков. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. ^ 
бр. 908 од 15. XI. 1972 година. (1772^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1598, страна 486, книга VII е запишана под 
фирма: Работна организација „Скопски саем" — 
Скопје, улица „Беласица" бб. Предмет на работе-
њето на оваа работна организација е: 

— организирање на домашни и меѓународни 
универзални и специјализирани саеми, изложби и 
други стопански и вонстопански приредби; 

— организирање на изложби од општ и спе-
цијален карактер во земјата и странство, за смет-
ка на организации од земјата и странство; 

— посредување и застапување во областа на 
прометот на организации од земјата и странство; 

— уредување, аранжирање и изработување 
штандови и витрини за потребите на излагачите 
на саемските приредби, што се организираат во об-
јектите на саемот и другите саеми и изложби што 
се одржуваат во земјата и странство; 

— уредување изложби, ентеријери и изработка 
на опрема за деловни простории на стопански и 
други организации; 

— издавање публикации, едиции, каталози, про-
спекти и други стопански списанија; 

— издавање под наем на сите видови матери-
јали, ситен инвентар, опрема и подвижни и непо-
движни средства на трети лица; и 

— производство на декоративно цвеќе за свои 
потреби и потребите на трети лица. 

Работната организација е основана со органи-
зирање на „ С К О П С К И саем", Скопје од установа во 
претпријатие, согласно со одлуката на работната 
заедница на „Скопски саем" — Скопје, од одржа-
ната седница на 6. XI. 1972 година и заклучокот на 
Собранието на Стопанската комора на Македонија 
бр. 02-1683/1 од 27. III. 1972 година, за давање согла-
сност „Скопски саем" — Скопје да продолжи со 
работа како стопанска организација. 

Работната организација „Скопски саем" — 
Скопје, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, Ѓорѓи Георгиевски, 
в. д. генерален директор, заедно со Коста Јанчев-
ски и Јован Стојчевски. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Работната организација „Скопски саем" — 

Скопје, ул. „Беласица" бб, е конституирана на 6. 
XI. 1972 година, согласно со одлуката на работната 
заедница од одржаната седница на 6. XI. 1972 го-
дина. 

Се брише од регистарот на установите, од рег. 
бр. 371, страна 521, книга И „Скопски саем" — 
Скопје, бидејќи се организира во претпријатие под 
назив: „ С К О П С К И саем" — работна организација — 
Скопје, ул. „Беласица" бб, согласно со одлуката на 
работната заедница на „Скопски саем" — Скопје, 
од одржаната седница на 6. XI. 1972 година и за -
клучокот на Собранието на Стопанската комора на 
Македонија бр. 02-1683/1 од 27. III. 1972 година за 
давање согласност „Скопски саем" — Скопје, да 
продолжи со работа како стопанска организација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1021 од 28. XI. 1972 година. (1773) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 220, страна 389, книга VII е за-
пишана под фирма: „Технометал-Македонија" — 
експорт-импорт — Скопје, Организација на здру-
жен труд, без својство на правно лице — Продав-
ница во Тетово, ул. „Тодор Ципоски-Мерџан" бр. 
18. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на сите видови земјоделски машини, ору-
дија и алати, резервни делови, производи од гума, 
каучук и синтетика, електроматеријали, уреди за 
земјоделски машини и орудија. 

Продавницата е основана со решението за при-
соединување на Претпријатието за промет, сервис 
и ремонт „Агроремонт" — Тетово, кон „Технометал-
Македонија" — експорт-импорт — Скопје, Фи. бр. 
352 и 353 од 26. IV. 1972 година, 



21 септември 1973 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 33 -- Стр. 963 

Раководител на продавницата е Петровски 
Киро. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 546 од 27. XI. 1972 година. (1774^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 372, страна 399, книга II е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за производство и 
промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци, ко-
лонијални, мешани, индустриски и прехранбени 
стоки, на големо и мало, „Прогрес" — Тетово — 
Организација на здружен труд, без својство на 
правно лице — Продавница во Тетово, ул. „Браќа 
Миладиновци" број 27. Предмет на работењето на 
продавницата е промет со прехранбени колонијал-
ни стоки. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботната заедница на Трговското претпријатие „Про-
грес" - Тетово, бр. 0201-7 од 29. VI. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Пај азити Иб-
раим. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 755 од 28. XI. 1972 година. (1775) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 372, страна 397, книга II е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за производство и 
промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци, ко-
лонијални, мешани, индустриски и прехранбени 
стоки, на големо и мало, „Прогрес" — Тетово — 
Организација на здружен труд, без својство на 
правно лице — Продавница во Тетово, ул. „Илин-
денска" број 101. Предмет на работењето на про-
давницата е вршење на промет со прехранбени ко-
лонијални стоки. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Трговското претпријатие „Про-
грес" - Тетово, бр. 0201-6 од 28. V. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Амети Меџита 
Зулбер. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 762 од 28. XI. 1972 година. (1776) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 174, страна 473, книга II е запишана под 
фирма: „Југохром" — Хемиско-електрометалуршки 
комбинат — село Јегуновце — Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — Про-
давница во „Југохром" — село Јегуновце, Тетовско. 
Предмет на работењето на продавницата е промет 
со сопствени производи и отпадоци, како и друга 
стока што ја конфискувале од други претпријатија. 

Продавницата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на Хемиско-електрометалуршкиот 
комбинат „Југохром" — село Јегуновце, Тетовско, 
од одржаната седница на 31. VII. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Грневски 
Славко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 993 од 27. XI. 1972 година. (1777) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, не 
30. V. 1972 година, страна 501, реден број 3 е за-
пишано проширувањето на дејноста на Продав-
ницата во Струмица, булевар „Маркс и Енгелс" бб, 

на Трговското претпријатие за промет со кожи и 
волна „Стокооп" — Скопје, уште и со: продажба, 
на големо и мало, на следните артикли: волнено 
предено и предено од вештачко потекло, ткаенини 
од волна, свила, памук и мебел-ткаенини, сиров па-
мук, јамболии, килими и други производи од до-
машни Ракотворби. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
193/71. (1607) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. II. 1972 година, страна 396, реден број 4, книга I 
е запишана промената на фирмата на Творница 
шивачих строј ева и прецизне електро-механике 
„Владо Вагат" од Задар, Продавница — Струмица, 
која во иднина ќе гласи: Предузеќе за производњу 
шивачих и алатних строј ева, плинских арматура 
и дрвних производа „Владо Багат" — Задар, Про-
давница во Струмица. 

Новиот предмет на работењето е: 
— продажба преку сопствената и другата то-

товска мрежа, т .е . агенциите и агентите на соп-
ствените производи и услуги т. е. производи на дру-
ги производители со кои се надополнува асорти-
манот на стока произведена во претпријатието; 

— продажба на сите производи слични на про-
изводите од другите претпријатија како: машини 
за плетење, пеглање, перење и одржување на тек-

^СФилните изработки; 
— продажба на лимена стока (шпорети од сите 

квалитети ^ и облици, печки, делови на печки и 
шпорети, ќумци, колена и други прибери); 

— продажба на радио-апарати, телевизори, маг-
нетофони и нивни прибери; 

— продажба на електрични уреди за домаќин-
ството (прибор за готвење, шпорети, универзални 
апарати за готвење и печење, печки, термофори, 
сушила за коса, топлински и ултравиолетови све-
тилки, бојлери и правосмукалки); 

— продажба на разладни и топлински уреди; 
— продажба на вентилатори; 
— продажба на стоки увезени од странски 

претпријатија; 
— сервисно одржување на производите од соп-

ствено производство и туѓи производи за чиј про-
мет претпријатието е регистрирано; 

— организирање и одржување на курсеви за 
кроење, шиење, везење и плетење; 

— вршење на занатски услуги преку сопстве-
ните продавници. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
^06/71. (1609) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. II. 1972 година, страна 420, реден број 22, книга 
I е запишано следното: Покрај досегашните пот-
писници Службата за малопродажба при Медната 
конфекција „Астибо-Македонка" — Штип, ќе ја 
потпишуваат и лицата: Митко Аризанов, заменик 
директор за малопродажба и Милица Ефремова, 
ш е ф на трговското сметководство. 

Потпишувањето ќе биде колективно со два 
потписа. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на одлуката на работничкиот совет, бр. 111/РС 
од 30. XII. 1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
17/71. (1610^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
фет. бр. 532, страна 35, книга III е запишано след-
ното: На работната единица со самостојна пресмет-
ка „Инекс-Мотел" — Гевгелија, на „Интерекспорг" 
— Белград, согласно со одлуката на работничкиот 
совет на „Интерекспорт" — Белград, од одржаната 
седница на 10. VI. 1972 година и се дава статус на 
својство на правно лице, без супсидијарна одговор-
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ност на претпријатието „Интерекспорт" — Белград, 
така што полниот назив на истата во иднина ќе 
гласи: „Интерекспорт" — претпријатие за меѓуна-
родна и внатрешна трговија, туризам, сообраќај и 
производство — Белград — Инекс-Мотел — Гев-
гелија — Самостојна организација на здружен труд, 
со својство на правно лице, а без супсидијарна од-
говорност на претпријатието „Интерекспорт" — 
Белград. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 740 од 31. X. 1972 година. (1634^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1462, страна 770, книга VI е запишано след-
ното: На досегашниот в. д. директор на Занаетчи-
ско-услужната задруга по водовод и парно греење 
,.Центровод" — Скопје, Манчев Добре, му преста-
нува правото за потпишување како в. д. директор, 
а во иднина задругата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето, ка-
ко директор согласно со одлуката на работната за-
едница, бр. 115/2 од 17. V. 1972 година. 

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

бр. 717 од 26. X. 1972 година. (1643) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1371, страна 392, книга VI е запишано след-
ното: Седиштето на Продавницата — Стовариште 
во Скопје, на Шумско-индустриското и трговско 
претпријатие „Храст" — Лепосавиќ се преместува 
од улица „Индустриска" бр. 19 на улица „Пат за 
Железара" — Скопје, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет, број 33 од 6. IX. 1972 година и 
уверението од Собранието на град Скопје — Одде-
ление за инспекции, Уп. бр. 12-25082 од 25. X. 1972 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп. 
бр. 849 од 31. X. 1972 година. (1644) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 19, страна 403, книга VII е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните од рег. број 787, страна 605, книга III 
Бифето во Скопје, ул. „Маршал Тито" бб, на „Ме-
тропол" — Самостојна хотелско-угостителска орга-
низација на здружен труд, со својство на правно 
лице — Скопје, во состав на Претпријатието „Ин-
теримпекс" — Скопје, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет на организацијата, број 02-2609 од 
11. IX. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 863 од 26. X. 1972 година. (1646) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 214, страна 1, книга VII е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Фабриката за 
производство на пиво — Скопје и тоа Локвенец 
Боро, генерален директор и Атанас Атанасовски, 
им престанува правото за потпишување, бидејќи 
се разрешени од должност со одлуката на работ-
ничкиот совет, број 02-6539 од 18. IX. 1972 година. 

На досегашниот потписник Сарачини Хајредин 
со горецитираната одлука на работничкиот совет 
му престанува правото за потпишување поради пре-
местување на друго работно место, од ш е ф на смет-
ководството на шеф на комерцијалното одделение. 

На досегашниот потписник Ж и к а Поповиќ, му 
престанува правото за потпишување како технички 
директор, а на Коколански Јован му престанува 
правото за потпишување како в. д. директор на ф и -
нансиски сектор, со одлуката на работничкиот со-
вет, број 02-6539 од 18. IX. 1972 година. 

За в. д. генерален директор на Фабриката за 
производство на пиво — Скопје, со одлуката на 
работничкиот совет број 02-5424 од 28. VII. 1972 го-

дина е назначен инженер техн. Ж и к а Поповиќ, кој 
фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, со старите 
регистрирани потписници Јован Коколански, дип-
ломиран економист — финансиски директор, Петар 
Чатлески, дипломиран економист — директор на 
комерцијалниот сектор и Стојан Досев, дипломиран 
економист — директор на планско-развојниот сек-
тор, сметано од 26. IX. 1972 година. 

Обврската пред банката е со два потписа од 
^кои едниот задолжително е на инженер Ж и к а По-

повиќ и на Јован Коколански, согласно одлуката 
на работничкиот совет број 02-6539 од 18. IX. 1972 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 888 од 31. X. 1972 година. (1647) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 19, страна 403, книга VII е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на „Интеримпекс" 
— Претпријатие за меѓународна трговија и заста-
пување на странски фирми, внатрешна трговија и 
туризам — Скопје Пановски Јово, пом. генерален 
директор му престанува правото за потпишување 
на таа должност, бидејќи во иднина претпријатие-
то ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, како заменик генера-
лен директор, согласно со решението број 235 од 15. 
V. 1972 година на „Интеримпекс" — Скопје. 

Покрај досегашните потписници на „Интерим-
пекс" — претпријатие за меѓународна трговија и 
застапување на странски фирми, внатрешна трго-
вија и туризам — Скопје и тоа: Хаџи Митров Ди-
митар, генерален директор, Пановски Јово, заменик 
генерален директор, Брајовиќ Драгица, ш е ф па 
одделение, Иван Штериев, директор на стопанско-
сметководниот сектор, Сарафов Дивание Зафир, ди-
ректор на сектор за унапредување на надворешно-
трговската размена, Димитар Димитров, Андреева 
-Елена, Велковски Симеон, аналитичар и Тиковски 
Панче, ш е ф на сметководството, претпријатието во 
иднина ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздол-
жуваат, во границите на овластувањето, и ново-
назначениге потписници и тоа: Костовски Љубиша, 
директор на дирекцијата за туризам и Костовски 
Стерија, директор на стоковен сектор, сметано од 
18. IX. 1972 година. 

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

бр. 872 од 20. X. 1972 година. (1650) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 775, страна 529, книга III е запишано след-
ното: Фирмата на Погонот за електрични апарати 
— Скопје при Претпријатието „Раде Кончар" — 
Загреб, согласно со одлуката на работничкиот со-
вет, од одржаната седница на 28. IX. 1972 година 
се менува и ќе гласи: Фабрика за електрични апа-
рати и уреди „Раде Кончар" — Скопје — Само-
стојна организација на здружен труд, без својство 
на правно лице, со сопствена жиро сметка. 

Дејноста на споменатата организација е: 
— производство на електрични разладни уреди, 
— на уреди за заварување, 
— на електрични апарати, 
— производство на далекуводи, 
— на алати и одржување на строеви и уреди; 
— сервис, и 
— електромонтажа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 924 од 8. XI. 1972 година. (1651) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 857, страна 285, книга VII е запишано след-
ното: Деловната единица на Комерцијално-инвести-
ционата банка — Скопје, со седиште во Кавадарци, 
може самостојно да воспоставува односи со Народ-
ната банка на Југославија и со народните банки 
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на републиките и автономните покраини, како и со 
другите банки, согласно одлуката за изменување и 
дополнување на Статутот на Комерцијално-инве-
стиционата банка — Скопје, бр. 02-4799 од 18. IV. 
1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 603 од 31. X. 1972 година. (1641) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 426, страна 457, книга VII е запишано след-
ното: На досегашниот в. д. директор на Столарско-
занаетчиско-набавно-продажната задруга „Македо-
нија" — Скопје, Стојановски Славе му престанува 
правото за потпишување со одлуката на задруж-
ниот совет, бр. 136 од 9. VI. 1972 година. 

За в. д. директор на Столарско-занаетчиско-на-
бавно-продажната задруга „Македонија" — Скопје, 
со горенаведената одлука на задружниот совет е 
назначен досегашниот член на задругата и потпи-
сник Стојан ѓорѓиев, кој на оваа должност ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, со стариот регистриран потпис-
ник Перо Стојановски, член, сметано од 6. IX. 1972 
година. 

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

бр. 856 од 6. XI. 1972 година. (1652) 

Окруж,ниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1400, страна 490, книга VI е запишано 
следното: На досегашните потписници на Тргов-
ското претпријатие ,на големо и мало „Тргокомерц" 
— Скопје и тоа: Љубомир Алексиев, генерале,н ди-
ректор на претпријатието и Б л а ж е Диневски, ди-
ректор на стопанско-сметководниот сектор, им пре-
станува правото за потпишување согласно со одлу-
ката на работничкиот совет, бр. 326 од 16. V. 1972 
година и бр. 330 од 20. VI. 1972 година. 

За нови потписници на споменатото претприја-
тие се назначен.и следните лица: Никола Цоневски, 
в. д. директор, согласно со одлуката на работнич-
киот совет бр. 327/2 од 19. V. 1972 година и Киро 
Јованов Стојчевски, в. д. ш е ф на сметко-водството 
на претпријатието, согласно со одлуката на работ-
ничкиот совет бр. 667/1 од 23. V. 1972 година, сме-
тано од 25. VIII. 1972 година 

Обврската пред банката е со два потписи. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фл. 

бр. 544 од 25. VIII. 1972 година. ' (1227) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1581, страна 380, книга VII е запишано 
следното: Согласно со одлуката на работничкиот 
совет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Технокомерц" - Нови Сад, бр. 2565 од 21. VI. 1972 
година Самостојната организација на здружен труд, 
со својство на правно лице, со седиште во Скопје, 
се издвои во самостојно претпријатие под след-
ната фирма: Претпријатие за услуги во прометот 
„Технокомерц" — Скопје, ул. „Илинденска" бр. 41. 
Предмет на работењето на претпријатието е склу-
чување ,на договори за работи од стоковниот про-
мет, во име и за сметка на комитетите . 

Претпријатието е основано со издвојување па 
Самостојната организација на здруже,н труд со 
својство на правно лице, со седиште во Скопје од 
Трговското претпријатие на големо и мало „Тех-
нокомерц" — Нови Сад, согласно со горенатзеде-
ната одлука. 

Претпријатието ќе го потп,ишува, задолжува и 
раздолжува Димитров Здравко, в, д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Конституирањето на претпријатието ќе се из-

врши во рок од 60 дена. 
Самостојната организација на здружен труд, 

со својство на правно лице, со седиште во Скопје 
на Трговското претпријатие на големо и мало 

„Технокомерц" — Нови Сад, се брише од реги,ста-
рот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 1540, 
страна 210, книга VI, поради издвојување во прет-
пријатие под назив: Претпријатие за услуги во 
прометот „Технокомерц" — Скопје, согласно со од-
луката на работничкиот совет на „Технокомерц" 
- - Нови Сад, бр. 2565 од 21. VI. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 677 од 11. VIII. 1972 год,и,на. (1238) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1169, стра,на 865, книга V е запишано след-
ното: Електро-водоинсталатерското претпријатие 
„Електра" — Скопје покрај досегашните регистри-
рани потписници Јакуп Река, директор ,и Колев-
ски Александар во и,днина ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, и новоназначе,н,пот потписни,к Тасевски Ду-
шан, сметано од 5. VII. 1972 година, согласно со 
одлуката на работната заедница на споменатото 
претпријатие, бр. 172 од 7. VI. 1972 годи,на. 

Седиштето на Електро^водоинсталатерското 
претпријатие „Електра" — Скопје се преместува од 
улица „Ленинова" бр. 7, на улица „Иво Рибар-Ј1о-
ла" бр. 92 — Скопје, согласно со одлуката на ра-
ботната заедница бр. 173 од 9. VI. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
р. 697 од 10. VIII. 1972 година. (1291) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанск,ите организации, па 
7. VIII. 1972 година, рег. бр. 55/70, книга I е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Караџа Крстевски, в. д. д,иректор 
на Фабриката за фрижидери и разлад,ни уреди 
— Битола, на Претпријатието „Раде Кончар" -
Загреб. 

Се овластува Кирил Алтипармаков — директор, 
Куновски Ива,н — в. д. помош,ник директор и Чу-
каловски Јован — в. д. помошн,ик директор, да ја 
потпишуваат Фабриката за фрижидери и разлад-
ни уреди — Битола, на Претпријатието „Раде Кон-
чар" — Загреб. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фм. 
бр. 224/72. (1327) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 191, страна 871, книга II е запишано след-
^ото: Досегашниот потписник на „Огрев" — Прет-
пријатие за промет со индустриски и земјоделски 
стоки на големо и мало — Кавадарци, Ангел Ри-
стов, му престанува правото за потпишување, со-
гласно со одлуката бр. 01-1276 од 25. VI. 1972 го-
дина на работничкиот совет, од одржаната седница 
на 30. V. 1972 година, поради разрешување од 
должност. 

За нов потписник на „Огрев" — Претпри-
јатие за промет со индустриски и земјоделски 
стоки, ,на големо и мало — Кавадарци, е на,име-
нувана, согласно со одлуката бр. 01-1276 од 25. VI. 
1972 година на работничкиот совет, од одржаната 
седница на 30. V. 1972 година, Елисавета Сеизова, 
ш е ф на сметководството, која во иднина истото ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува во грани-
ците на овластувањето, заедно со старите регистри-
рани потписници Киро Поп-Ангелов, в. д. дирек-
тор и Стојан Кралев, сметано од 6. VII. 1972 година. 

Обврската пред банката е со два потонеа. 
Од Окружниот стопанск,и суд во Скопје, Фи. 

бр. 706 од 24. VIII. 1972 година. (1226) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 267, страна 395, книга VII е запишано след-
ното: Предметот на работењето на Претпријатието 
„Аутомакедонија" — увоз-извоз — Скопје и на 
Самостојната орган,изација на здружен труд за 
промет, со својство на правно лице, согласно со од-
луката на работничкиот совет, од одржаната сед-
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ница на 20. VII. 1972 година, се проширува и со вр-
шење на рент-а -кар услуги со патнички возила 
(давање патнички возила под наем). 

Исто така му престанува правото за потпи-
шување на Димитар Димевски, директор на општ 
сектор на Самостојната организација на здружен 
труд за промет, со својство на правно лице, на 
„Аутомакедонија" — увоз-извоз", Скопје, согласно 
со одлуката ,на работничкиот совет, од одржаната 
седница на 20. VII. 1972 година. 

За нов потписник на Самостојната организација 
на здружен труд за промет, со својство на правно 
лице во Скопје, ул. „Железничка" бр. 6. на „Ауто-
македонија" — увоз-извоз — Скопје, со одлуката 
на работничкиот совет, од одржаната седница на 
20. VII. 1972 година, е наименуван Тодор Д е с а н -
ков, директор на општиот сектор на истата, кој во 
иднина ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, заедно со старите 
регистрирани потписници Борис Панзов, генерален 
директор, Велко Стојановски, директор на сто-
панско-сметководниот сектор, Стефан Ристевски, 
директор на секторот увоз-извоз, Перо Николовски, 
директор на секторот возила, Тра јковски Раде, 
ш е ф ,на сметководството и Ж а р к о Тушар, ш е ф на 
одделение, сметано од 4. VIII. 1972 година. 

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

бр. 777 и 769 од 23. VIII. 1972 година. (1233) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 19, страна 402, книга VII е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на „Интеримпекс" 
— Скопје — Самостојна хотелско-угостителска ор-
ганизација на здружен труд, со својство на правно 
лице „Метропол" — Скопје, Арсовски Андон, тех-
нички директор, му престанува правото за потпи-
шување, со одлуката бр. 02-2827 од 27. XII. 1971 
година на работничкиот совет на „Метропол" — 
Скопје — Самостојна хотел ско-у гостите лека орга-
низација на здружен труд, со својство на правно 
лице, во состав на „Интеримпекс" — Скопје, од 
одржаната седница на 23. XII . 1971 година. 

За нов потписник на „Интеримпекс" — Скопје 
-— Самостојна хотелско-угостителска организац,ија 
па здружен труд, со својство на правно лице „Мс-
трспол" — Скопје, е назначен согласно со горе-
цитиран,ата одлука на „Метропол" — Скопје — Са-
мостојна организација на здружен труд, со својство 
на правно лице, во состав на „Интеримпекс" — 
Скопје, Мирчевски Аврам, технички директор, кој 
истата во иднина ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите н,а овластувањето, заед-
но со старите регистрирани потписници, и тоа: 
Мојсовски Спасе, генерален директор, Јакимовски 
Раде, финансиски директор и Јанковски Стојан, 
ш е ф на сметководството, сметано од 6. И. 1972 го-
дина. 

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

бр. 132 од 22. VIII. 1972 година. (123.^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 16, страна 769, к,нига VII е запишано след-
ното: Кон Трговската работна организација за про-
мет со н а ф т а и нафтени деривати „Југопетрол" 
— увоз-извоз — Скопје, се присоединува Тргов-
ското претпријатие на големо и мало „Комерц" — 
Струмица, согласно со одлуката бр. 02-7928 од 31. 
V. 1972 година на работничкиот совет на работната 
организа,ција „Југопетрол" — увоз-извоз — Скопје 
и одлуката бр. 02-14,2/1 од 26. V. 1972 година на 
работничк,иот совет ,на Претпријатието „Комерц" 
— Струмица, донесена по пат на референдум. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 701 од 26. VII. 1972 година. (1239) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 306, страна 1309, книга I е запишано след-
ното: Сед,иштето на Продавницата во Тетово, ул. 
, ,Маршал Тито" бр. 2, на „Југопластика" - Ком-
бинат за преработка на пластични маси и конфек-
ција — Сплит, се п,реместува од ул. „Маршал Ти-
то" бр. 2 на улица „Страшо Пинџур" бр. 101, со-
гласно со одлуката бр. 37/72 од 18. IV. 1972 год,ина 
на работничкиот совет, од одржаната седница на 
12. IV. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 600 од 3. VIII. 1972 година. ( 1 2 ^ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. IX. 1972 година, рег. бр. 8/72, книга II е запи-
шано следното: Досегашниот в. д. директор Никола 
М а г и е в с к и е именуван за директор на Погонот 
за производство и изградба „Електромонтажа" — 
Охрид, на „Електро-Македонија" — Скопје. 

Се ов,ластува за потпишување Никола Метли-
евски, ,директор, досегашен потписник на Погонот 
— Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола Фи. 
бр. 262/72. (1484)^ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанс,ките организации, на 
4 IX. 1972 година, рег. бр. 41/70, книга I е за -
пишано следното: Досегашниот раководител на 
Продавницата бр. 20 во Прилеп, на Мрдната кон-
ф е к ц и ј а „Астибо" - Штип, Деспотовски Драги е 
разрешен од должност. На негово место за раково-
дител е поставен Чорбески Благој . 

Од Окружниот стопански суд во Битола Фн 
бр. 246/72. (1485)^, 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во рег,истарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 19, страна 402, книга VII е запишано след-
ното: Фирмата на Мотелот во Скопје, во Долно 
Водноно, на „Интеримпекс" — Скопје — Самостојна 
хотел ско-угостителска организација на здружен 
труд, со својство на правно лице „Метропол" -
Скопје, согласно со одлуката бр. 01-667 од 27. II. 
1972 год,ина на работн,ичкиот совет на ,,Метропола 
— Самостојна хстелско-угсстителска организација 
на здружен труд. со својство на правно лице — 
Скопје, од одржаната седница па 26. II. 1972 го-
дина се менува и ќе гласи: Хотел „Панорама" — 
Скопје, во Долно Водно, на „Интеримпекс" — Скоп-
је — Самостојна хотелско-угоетителска организа-
ција на здружен труд, со својство на правно лице 
„Метропол" — Скопје. 

Од Окружниот стопа,нски суд во Скопје, Фи. 
бр. 328 од 24. VIII. 1972 год,ина. (1234) Јђ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот ,на стопанските организации, на 
4. IX. 1972 година, рег. бр. 15/72, книга I е запи-
шано следното: Досегашниот раководител на Про-
давницата бр. 39 во Битола, на Медната к о н ф е к -
ција „Астибо" — Штип, Николова Марија е раз -
решена од должност. За раководител е назначена 
Лазаревска Па,нда. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фп. 
бр. 247/72. (1486) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. IX. 1972 година, рег. бр. 13/72, книга I е запи-
шано следното: Се менува дејноста на Продавни-
цата во Битола, ул. „Маршал Тито" бр. 84, на Ф а -
бриката за чорапи „Ударни,к" — Зрењанин и ќе 
гласи: продажба на готови производи од сопствено 
производство и производи на ,други претпријатија 
за дополнување ,на асортиманот на св,оите произ-
води, како и продажба на мидерни производи — 
мидеви, стезници, појаси, подвезници, прслуци, ко-
стими за капење од туѓо производство; капи, ше-
шири и текстилна галантерија од туѓо производ-
ство. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
-р. 278/72. (1491) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. IX. 1972 година, рег. бр, 12/72, книга I е запи-
шано следното: Се менува дејноста на Продавни-
цата во Битола, ул. „Александар Турунџев" бр. 47, 
на Фабриката за гумени производи „Тигар" — Пи-
рот, и ќе гласи: продажба, на мало, на надворе-
ш,ни и внатрешни гуми, авто-гуми, гумени и гумо-
текстилни обувки, гумено-техничка стока и гу-
мени топки, пенеста гума за намештај и останати 
производи од гума од програмата ,на Индустријата 
„Тигар" — Пирот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 279/72. (1492: 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
11. IX. 1972 година,, рег. бр. 8/70, книга II е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Самостој-
ната организација на здружен труд (без својство на 
правно лице) — Летувалиште „Отешево" — Оте-
шево, на Хотелското претпријатие „Македонија-
турист" — Скопје и ќе гласи: Самостојна органи-
зација на здружен труд (без својство на правно 
лице) — Летувалиште „Отешево", со седиште во 
Отешево, на „Интаримпекс-Македонија-турист" — 
Скопје. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката на работничкиот совет на Хотелското прет-
пријатие „Македонија-турист" — Скопје од 12. IV. 
1971 година и решението на Окружниот стопански 
суд - Скопје, Фи. бр. 743 од 13. VII. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 118/72 год,ина. (1497) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во ,регистарот на стопанските организации, на 
19. IX. 1972 година, рег. бр. 1/59, книга IV е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Рибар-
ското претпријатие „Шаран" — Сирхан, уште со: 
трговија, на мало, на сите видони колонијални и 
технички стоки. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет на Рибарското ^прет-
пријатие „Шара,н" — Сирхан, бр. 03-535 од 10. 
VIII. 1971 година и решението на Пазарниот ин-
спектор при Собранието на -општина Ресен, бр. 
5170/1 од 7. IX. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 236/72. (1498) 

Окруж,ниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 393, страна 571, книга И е запишана под 
фирма: „Никол" — индустрија за конфекција — 
Лесковац — Организација на здружен труд, без 
својство на правно лице — Продавница бр. 4 во 
Гостивар, ул. „Браќа Гиновски" бр. 2. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на тешка, 
лесна конфекција и трикотажа од сопствено про-
изводство и дополнителен асортиман. 

Продавн,ицата е основана со одлуката на ра-
ботничкиот совет на „Никол" — индустрија за кон-
фекција - Лесковац, бр. 1839/2 од 25. IV. 1972 го-
дина, од одржаната седница на 19. II. 1972 година. 

Раководител на продавницата е Петковиќ Дра-
гица. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 685 од 16. X. 1972 година. (1500) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија за именување директор на 
Заводот за рехабилитација на деца и младинци — 
Скопје, врз основа на член 81 и 119, став 3 од Ста-
тутот на Заводот распишува 

К О Н К У Р С 
за именување директор на Заводот 

Кандидатите, покрај општите услови предви-
дени со ОЗРО и другите законски услови за име-
нување директор, треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови: 

а) да имаат висока школска подготовка (де-
фектологија — олигофрено-педагошки отсек; ф и -
лозофски факултет — педагогија или психологија; 
медицински факултет — специјалист психијатар 
или педијатар), или 

б) виша дефектолошка школа — олигофрено-
педагошки отсек, 

в) да имаат на јмалку 5 години работно иску-
ство. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавување-
то во весникот „Нова Македонија". 

Молбите кои ќе пристигнат по истекот на кон-
курсниот рок како и тие што не се со комплети-
рани документи нема да се разгледуваат. 

Молбите со потребните документи (препис дип-
лома за школската спрема, доказ за работното ис-
куство, уверение дека не е под истрага ниту е осу-
дуван со судска пресуда што го спречува врше-
њето на функцијата директор), да се доставуваат 
в,о Заводот за рехабилитација на деца и младинци 
- Скопје, Пошт. фах . 523. (1192) 

Советот на Земјоделско-шумарскиот факултет 
во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за избор и реизбор во следните звања 

и предмети: 

1. Избор на еден наставник во звањето вонре-
ден или редовен професор по предметот Фуражно 
производство. 

2. За избор или реизбор на асистент по пред-
метот Основи на машинство. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
Јзропишани со Законот за високото школство на 

" СРМ. 
Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Зем-

Јоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 
Кон пријавата кандидатите треба да приложат 

диплома, куса биографија, потврда за регулирана 
аоена обврска, список на стручни и научни трудо-
ви и по еден примерок од самите трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручни и научни трудови се поднесуваат во три 
примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (1191) 

Претпријатието за производство и пренесување 
на електрична енергија „Електростопанство" — 
Скопје врз основа на Основниот закон за изградба 
на инвестициони објекти и Правилникот за начи-
нот и постапката за отстапување изградба на ин-
вестициони објекти, објавува 

К О Н К У Р С 

за јавно наддавање на отстапување на изградба 
на пристапен пат од IV ред од патот Гостивар— 
Кичево до Термоелектраната „Осломеј" — Кичев-

ско во должина околу 8 километри 
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Рокот за довршување на работите до клм 
4 ООО не смее да е подолг од 8 месеци, а до Тер-
моелектраната т. е. до крајот на патот подолг од 
12 месеци од денот на воведувањето во работа. 

Техничката документација на градбата, заин-
тересираните можат да ја разгледаат односно да 
ги подигнат условната на наддавањето, секој ра-
ботен ден од 8—13 часот, во просториите на „Елек-
тростопанство" — Скопје, Тиранска бр. 2, X кат. 

При наддавањето, понудувачите се обавезни да 
постапат по условијата од овој оглас и по „Напат-
ствијата на понудувачите" составени од „Електро-
стопанство" — Скопје. 

Понудите треба да бидат комплетни за изведу-
вање на сите работи кои што се предмет на ова 
наддавање и се предаваат во посебна запечатена 
обвивка, со ознака „Понуда за јавното наддавање 

Покрај понудата, во посебна обвивка со ознака 
,,Документација за јавното наддавање", се прилага 
доказ за регистрацијата, гаранција во износ од 10% 
од ориентационата вредност во бланко меница и 
другата документација, предвидена со условијата 
па наддавањето. 

На понудувачите, на кои не ќе се прифати по-
нудата, гаранцијата ќе им биде вратена едновре-
мено со обавестувањето за резултатите од надда-
вањето, а на понудувачот на кој ќе му се отстапат 
работите, по заклучувањето на договорот за гра-
дење. 

При одлучувањето за отстапување на рабо-
тите, покрај другото, ќе биде земено во предвид: 

— податоците за составот на техничкиот кадар 
и опременоста со механизација на понудувачот во 
целина и посебно за оваа градба; 

—степенот на здобиеност со искуство во гра-
дење на овој вид објекти; 

— понудениот рок на довршување на објектот, 
ценет во реални граници и со оглед на горенаве-
дените податоци. 

Наддавањето ќе се одржи на 10 октомври оваа 
година во 10,00 часот, во просториите на инвести-
торот во Скопје, а понудите се примаат до 9.00 
часот истиот ден, по кој рок понуди не се примаат. 

Застапниците на понудувачите треба да имаат 
соодветно овластување за учествување во надда-
вањето. 

Наддавањето ќе се одржи ако има најмалку 
две навремени понуди. 

За резултатот од наддавањето понудувачите ќе 
бидат обавестени по донесувањето на соодветна 
одлука по одржувањето на наддавањето во роко-
вите предвидени со членовите 21, 22 и 23 од Пра-
вилникот за начинот и постапката за отстапување 
изградба на инвестициони објекти. 

Месната заедница на с. Неготино — Гостивар-
ско 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за јавно наддавање за изградба на 

културен дом во с. Неготино 

Предмет на јавното наддавање е: 
отстапување изградба ,на културен дом во с. Не-

готино со нето површина околу 500 м2. 
1. Работите што се предмет на изградба се: 
— градежен дел; 
— водовод и канализација; 

. —електро-инсталација. 
2. Пресметковната вредност на целокупните ра-

боти од точката 1 изнесува 1.200.000 динари. 
3. Рок на поднесување на понудите е 30 дена 

од денот на објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРМ". 

4. Јавното наддавање ќе се одржи во просто-
риите на Месната заедница во с. Неготино — Го-
стиварско, пет дена по истекот на рокот од точка-
та 3, со почеток во 10 часот. 

5. Техничката документација може да се даде 
на увид секој работен ден од 7 до 14 часот, во про-
сториите на Комуналното претпријатие „Прогрес" 
-— Гостивар. 

6. На денот на одржувањето на наддавањето 
понудувачот е должен да поднесе доказ за уплатен 
гарантен износ, кој изнесува 02% од пресметков-
ната вредност, односно 24.000 динари, на жиро-
сметка 41510-645-383 Месна заедница с. Неготино — 
Гостиварско. 

Понудата треба да ги содржи следните пода-
тоци: 

— точен назив на фирмата и точна адреса на 
понудувачот; 

— единични цени и вкупни вредности за рабо-
тите наведени во точка 1 и тоа по етапи на гра-
дење според предмерот и главниот проект; 

— рок за завршување на работите со алтерна-
тива — етапно и целосно градење; 

— дали понудува сопствено учество, висина, 
камата и рок на отплата; 

— дали понудува чекање на исплата, која сума 
со каква камата и за кој рок на враќање; 

— под кои услови ќе се пресметуваат накнад-
ните непредвидени работи; 

— гарантен рок за изведените работи. 
Понудата се поднесува во посебно запечатен 

плик. 
Посебни податоци: 
— доказ за регистрација: 
— попис на орудијата, механизацијата која ќе 

учествува во текот на градбата; 
— преглед на инженерско-техничкиот кадар, 

стручна работна рака која ќе учествува во град-
бата; 

— динамичен план на градење со термински 
рокови; 

— референции за досегашните изведени рабо-
ти на исти и слични објекти; 

— полномошно на застапникот при јавното над-
давање. 

Посебните податоци се доставуваат во посебно 
запечатен плик. (1190). 

СОДРЖИНА 
Страна 

358. Решение за именување претседател и чле-
нови на Републичката комисија за преглед 
на филмови — — — — — — — — 953 

359. Решение за утврдување престанување на 
функцијата член и именување член во Со-
ветот на Институтот за национална исто-
рија — Скопје - - - - - - - 953 

360. Решение за утвр,дување престанување на 
функцијата членови и именување членови 
на Советот за иселенички прашања на Из-
вршниот совет — — — — — — — 953 

361. Решение за утврдување престанување на 
функцијата членови и именување членови 
на Управниот одбор на Републичкиот фонд 
за патишта — — — — — — — — 954 

Општествени договори и самоуправни 
спогодби 

131. Општествен договор за развој на електро-
енергетиката во Социјалистичка Републи-
ка Македонија за периодот до 1975 година 9о1 
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