
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 10 декември 1965 
С к о п ј е 

Број 41 Год. XXI 

Претплата за 1965 год. изнесува 
2.500 дин. Овој број чини 48 дин 
Жиро сметка број 401-1-698. 

385. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ З А 1965 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за републичкиот буџет за 1963 
година, 

што Собранието на СРМ го донесе на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 27 септември 
1965 година и на седницата на Организационо-по-
литичкиот собор одржана на 9 декември 1965 го-
дина. 

У. бр. 168/65 
10 декември 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

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

КОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1965 
ГОДИНА 

Член 1 
Членот 1 од Законот за републичкиот буџет за 

1965 година се менува и гласи: 
„Републичкиот буџет за 1965 година содржи: 

Приходи во динари 26,393.273 ООО 
од кои: 
Од сопствени извори динари 10,705 773.000 
Дополнителни средства од 
Федерацијата динари 15,687.500.000 
Распоредени приходи динари 26,032.924.000 
Нераспоредени (буџетска 

резерва) динари 360.349.000" 

Член 2 
По член 2 се додава нов член 2а кој гласи: 
„Од сопствените приходи што се остварени во 

периодот а п р и л - ј у л и 1965 година се издвојуваат 
8% во Резервниот фонд на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија". 

Член 3 
Член 3 се менува и гласи: 
„Од сопствените средства и од дополнителните 

средства на Федерацијата во висина од 50,43% се 
издвојува и тоа: 

1) 1% за Резервниот фонд на Социјалистичка 
Република Македонија; 

2) 0,76% за Фондот за изградба на судски згра-
ди; 

3) 4,34% за Републичкиот општествен фонд за 
финансирање на образованието за инвестициона 
вложувања во просветата; 

4) 8,31% за финансирање на одделни функции 
од укинатите околии" 

Член 4 
Член 4 се менува и гласи: 

„Во остатокот на средствата по издвојувањето 
од претходниот член, републичките фондови уче-
ствуваат и тоа: 

1) Републичкиот општествен фонд за 
финансирање на образованието со 16,26% 

2) Републичкиот фонд за патишта со 3,33% 
3) Републичкиот ф о н д за кредитира-

ње и стипендирање на студен-
тите со 0,68% 

4) Републичкиот фонд за награди 
„11 Октомври" со 0,04% 

5) Републичкиот фонд за научно-
истражувачка работа со 2,11% 

6) Републичкиот ф о н д за истражу-
вачки работи во рударството со 1,24% 

7) Републичкиот фонд за нестопан-
ски инвестиции со 3,74% 

8) Републичкиот фонд за унапреду-
вање на издавачката дејност со 0,66% 

9) Републичкиот фонд за унапреду-
вање на културните дејности со 0,74%" 

Член 5 
Во член 5 став 1 точката 1 се менува и гласи: 
„Со издвоените средства според член 3 точка 

4 ќе располага Републичкиот секретаријат за ф и -
нансии за следните намени: 
1) за покривање на трошоците на 

укинатите околиски органи и 
за плаќање на нераспоредените 
работници во износ од Дин. 1.201.000.000" 

Член 6 
Во член 8 став 2 зборовите: „Републичкиот се-

кретаријат за буџет и организација на управата" се 
заменуваат со зборовите „Републичкиот секретари-
јат за финансии". 

Член 7 
Член 13 се менува и гласи: 
„Средствата распоредени во посебниот дел на 

буџетот се користат врз основа на утврдените про-
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грами и писмените договори кои врз основа на тие 
програми ги склучуваат и тоа: 

1. Републичкиот секретаријат за образование, 
наука и култура за средствата распоредени во 
раздел 8: 

1) по позиција 38 со Народниот театар — 
Скопје; 

2) по позиција 39 со Филхармонијата на СР 
Македонија — Скопје; 

3) по позиција 40 со Ансамблот за народни игри 
и песни „Танец" - Скопје; 

4) по позиција 41 со Заводот за културно прос-
ветен и наставен филм — Скопје; 

5) по позиција 42 со Концертната дирекција — 
Скопје; 

6) по позиција 43 со Народната и универзитет-
ска библиотека — Скопје; 

7) по позиција 44 со Археолошкиот музеј -
Скопје; 

8) 110 позиција 45 со Етнолошкиот музеј — 
Скопје; 

9) по позиција 46 со Природно-научниот музеј 
- Скопје; 

10) по позиција 47 со Историскиот музеј -
Скопје; 

11) по позиција 48 со Републичкиот завод за 
заштита на спомениците на културата — Скопје; 

12) по позиција 49 со Радио-телевизија -
Скопје; 

13) по позиција 50 со соодветните организации 
што се занимаваат со научна и културно-просветна 
дејност како и со органите на управувањето со ре-
публичките фондови што ја финансираат научната 
и културно-просветната дејност; 

14) по позиција 51 со соодветните организации 
што се занимаваат со издавачка дејност; 

2. Републичкиот секретаријат за народно здрав-
је и социјална политика за средствата распоредени 
во раздел 9: 

1) по позиција 66 со Медицинскиот факултет -
Скопје; 

2) по позиција 70 со соодветните работни орга-
низации; 

3) по позиција 71 со соодветните работни ор-
ганизации; 

4) по позиција 72 со соодветните општествено-
но литички организации; 

5) по позиција 73 со Домот за доенчиња и мали 
деца — Битола; 

6) по позиција 74 со Домот за воспитување и 
згрижување на деца и младина — Скопје; 

7) по позиција 75 со Законот за рехабилитација 
и корекција на говорот — Битола; 

8) по позиција 76 со Заводот за социјални пра-
шања — Скопје; 

9) по позиција 77 со Центарот за економика на 
домаќинството — Скопје; 

10) по позиција 78 со Заводот за тешко физич-
ки заостанати деца - Демир Капија; 

11) по позиција 79 со Заводот за рехабилитација 
на деца и младинци с. Драчево — Скопско; 

12) по позиција 81 со соодветните работни ор-
ганизации; 

13) по позиција 82 со соодветните работни ор-
ганизации. 

3. Републичкиот секретаријат за индустрија и 
трговија за средствата распоредени во раздел 13: 

1) по позиција 106 со Туристичкиот сојуз на 
Македонија; 

2) по позиција 111 со Југословенскиот аеротран-
спорт, 

4. Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство за средствата распоредени во раздел 14: 

1) по позиција 120 со Главната ветеринарна бол-
ница — Скопје; 

2) по позиција 121 со Управата за национални 
паркови и ловишта — Скопје; 

3) по позиција 122 — средства за унапредување 
на земјоделството со соодветни работни органи-
зации; 

4) по позиција 123 — средства за унапредува-
ње на водостопанството — со соодветните работни 
организации". 

Член 8 
Член 14 се менува и гласи: 
Прегледот на приходите на Републичкиот бу-

џет за 1965 година и нивниот распоред по основни 
намени се наоѓа во билансот на приходите и опш-
тиот распоред на приходите на Републичкиот буџет 
за 1965 година, кој гласи: 

Б И Л А Н С 
на приходите и на општиот распоред на приходите на Републичкиот буџет за 1965 година 

Квалификационен 
број на 

формата под 
' на . формата 

прихо- на при-
дите ходите 

П Р И Х О Д И 

11 

12 

ВИД 1 - ПРИДОНЕСИ 
ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТ-
ТЕН ОДНОС: 

111 — придонес од личниот доход од работен од-
нос во стопанството 

112 — придонес од личниот доход од работен од-
нос вон стопанството 

Придонес од личниот доход од земјоделска 
дејност 

ВКУПНО ВИД 1 - ПРИДОНЕСИ 

И н а 

подформата 
на приходите 

4,525.000.000 

2,230.773.000 

формата на и 
приходите 

6,755.773.000 

1,100.000.000 
7,855.773.000 
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21 

63 

71 

аз 

213 

712 

ВИД 2 - ДАНОЦИ 
Данок на промет од производи и услуги 
Данок на промет на стоки на мало 

ВКУПНО ВИД 2 - ДАНОЦИ 
ВИД 6 - ПРИХОДИ ОД ОРГАНИ И ДРУГИ 
РАЗНИ УСТАНОВИ 
Други приходи 
ВКУПНО ВИД 6 - ПРИХОДИ ОД ОРГАНИ 
И РАЗНИ ДРУГИ УСТАНОВИ 
ВИД 7 - ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА 
Општи дополнителни средства 
Општи дополнителни средства во определен 
износ 
ВКУПНО ВИД 7 - ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕД. 
СТВА 
ВИД 8 - ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 
Враќање во врска со исплатите извршени во 
поранешните години 
ВКУПНО ВИД 8 - ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА 
ВКУПНО ПРИХОДИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
БУЏЕТ ЗА РАСПОРЕД (ВИД 1, 2, 6, 7 и 8) 

2,800.000.000 
2,800.000.000 

15.000.000 

15.000.000 

15,687.500.000 

15,687.500.000 

35.000.000 
35.000.000 

26,393.273.000 

Класификациони 
број на 

распоре- распоре-
дената дената 
група подгрупа 

ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ 
И з н о с н а 

распоредената 
подгрупа и 

распоред 
дената група 

01—1 

01—2 
01—2—1 
01—2—2 

02—1 

02—2 

03—2 

04—2 

02—2—1 
02—2—2 

03—2—1 
03—2—2 

04—2—1 
04—2—2 

05—2 

06—2 

08—1 

06—2—1 
06—2—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 01 - ДЕЈНОСТ УЧИ-
ЛИШТЕ 
Средства распоредени во процент од сите или 
од одделни приходи 
Средства распоредени во определен износ:! 
За редовна дејност 
За посебни намени 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 01 (01—1 и 

^ ^ ^ 01—2) ^ ^ „ ^ „ 
ОСНОВНА НАМЕНА 02 - НАУЧНА И КУЛ-
ТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ 
Средства распоредени во процент од сите или 
од одделни приходи 
Средства распоредени во определен износ 
За редовна дејност 
За посебни намени 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 02 (02—1 и 

0 2 — 2 ) ^ ^ - -
ОСНОВНА НАМЕНА 03 - СОЦИЈАЛНИ 
ГРИЖИ 
Средства распоредени во определен износ 
За редовна дејност 
За посебни намени 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 03 (03—2) 
ОСНОВНА НАМЕНА 04 - ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 
Средства распоредени во определен износ: 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 04 (04—2) 
ОСНОВНА НАМЕНА 05 - КОМУНАЛНА 
ДЕЈНОСТ 
Средства распоредени во процент од сите или 
од одделни приходи 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 05 (05—1) 
ОСНОВНА НАМЕНА 06 - РАБОТА НА ДР-
ЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
Средства распоредени во определен износ: 
За редовна дејност 
За посебни намени 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 06 (06—2) 
ОСНОВНА НАМЕНА 08 - ФИНАНСИРАЊЕ 
НА УКИНАТИ ФУНКЦИИ НА ОКОЛИИТЕ 
Распоредени средства во процент од сите или 
од одделни приходи 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 08 (08—1) 

16.561.000 
2.350.000 

1,039.096.000 
190.310.000 

363.263.000 
268.180.000 

257.030.000 

842.211.000 

5,785.578.000 
942.685.000 

3,367.903.000 

18.911.000 

3,386.814.000 

857.520.000 

1,229.406.000 

2,086.926.000 

631.443.000 
631.443.000 

257.030.000 
257.030.000 

842.211.000 
842.211.000 

6,728.263.000 
6,728.263.000 
6,728.263.000 

1,534.000.000 
1,534.000.000 
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1 2 3 4 5 

09—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 09 - ОПШТИ ДОПОЛ-
НИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА ПОТЕСНИТЕ ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ ^ 
Средства распоредени во определен износ 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 09 (09—2) 
— 7,775.237.000 

7,775.237.006 

12—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 12 - ДЕЈНОСТ НА ОП-
ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ 
Средства распоредени во определен износ 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 12 (12—2) 
— 1,059.500.000 

1,059 500.000 

13—1 

ОСНОВНА НАМЕНА 13 - НЕСТОПАНСКИ 
ИНВЕСТИЦИИ 
Средства распоредени во процент од сите или 
од одделни приходи 
Средства распоредени во определен износ 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 13 (13—2) 

730.000.000 
63.500.000 793.500.000 

793.500.000 
14—2 ОСНОВНА НАМЕНА 14 - ИНТЕРВЕНЦИИ 

ВО СТОПАНСТВОТО 
Средства распоредени во определен износ 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 14 (14—2) 
378.500.000 
378.500.000 

15—1 

ОСНОВНА НАМЕНА 15 - ИЗДВОЈУВАЊЕ 
ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД И ЗА ПОСЕБНАТА 
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 
Средства распоредени во процент од сите или 
од одделни приходи 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 15 (15—1) 
352.500.000 
352.500.000 

16—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 16 - БУЏЕТСКА ОБ-
ВРСКА ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ 

Средства распоредени во определен износ 
ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 16 (16—2) 

- 57.000.000 
57.000.000 

17—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 17 - ИНВЕСТИЦИИ 
ВО СТОПАНСТВОТО 
Средства распоредени во определен износ 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 17 (17—2) 
- 150 000.000 

150.000.000 

18—2 

ОСНОВНА НАМЕНА 18 - НЕРАСПОРЕДЕ-
НИ ПРИХОДИ (ТЕКУШТА БУЏЕТСКА РЕ-
ЗЕРВА) 
Средства распоредени во определен износ 

ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 18 (18—2) 
360.349.000 
360.349.000 

ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И НЕРАСПОРЕ-
ДЕНИ ПРИХОДИ (ОСНОВНИТЕ НАМЕНИ 

01—18) 26,393.273.000 

Член 9 
Во член 15 цифрата „18.152.794.935" се заменува 

со цифрата „18.709.139.000". 

Член 10 
По член 15 се додаваат 3 нови членови кои гла-

сат: 
„Член 15а 

Во средствата за редовна дејност и посебни на-
мени распоредени на корисниците се вклучени и 
доделените и обезбедените средства од нераспоре-
дените приходи (текушта буџетска резерва) во пе-
риодот од 1. I. до 15. IX. 1965 година. 

Член 156 
Извршените расходи за посебни намени во вре-

мето од 1 јануари до 30 јуни 1965 година од страна 
на укинатите републички органи се вклучуваат во 
распоредените средства на новоформираните ре-
публички органи. 

Извршените расходи за редовна дејност на 
укинатите републички органи паѓаат на товар на 
49 раздел „Укинати републички органи на упра-
вата". 

Член 15в 
Се овластува Републичкиот секретаријат за 

финансии, да дава поблиски упатства за прокни-

жуваната што настануваат со измените на овој 
закон". 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1965 
година. 
386. 

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија издавам -

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ 

СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за дополнителните средства на општините, 

што Собранието на СРМ го донесе на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 27 септември 
1965 година и на седницата на Организационо-по-
литичкиот собор одржана на 9 декември 1965 го-
дина. 

У. бр. 169/65 Претседател 
10 декември 1965 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Видое Смилевски, с. р. 



10 декември 1965 

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

ТЕЛНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ 

Член 1 
Член 1 од Законот за дополнителните средства 

на општините се менува и гласи: 
„На општините определени со овој закон им се 

обезбедуваат за 1965 година дополнителни средства 
од Буџетот на Социјалистичка Република Македо-
нија во следните износи: 

(во милиони динари) 
1. Берово 
2. Битола 
3. Брод 
4. Валандово 
5. Виница 
6. Гевгелија 
7. Гостивар 
8. Дебар 
9. Делчево 

10. Демир Хисар 
11. Кавадарци 
12. Кале 
13. Кичево 
14. Кочани 
15. Кратово 
16. Крива Паланка 
17. Крушево 
18. Куманово 
19. Неготино 
20. Охрид 
21. Прилеп 
22. Пробиштип 
23. Радовиш 
24. Ресен 
25. Свети Николе 
26. Струга 
27. Струмица 
28. Тетово 
29. Титов Велес 
За. Штип 

Член 2 
Овој закон (влегува во сила осмиот ден од обја-

вувањето во „Службен весник на СР Македонија". 

387. 
Врз основа на член 6 од Законот за изградба 

на инвестициони објекти („Службен весник на 
НРМ" бр. 33/62), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ОДНОСНО РАБОТИ ЗА 

ИЗГРАДБА СПОРЕД НИВНАТА ВРЕДНОСТ 

I — Во точка I од Одлуката за определување 
на објекти односно работи за изградба според 
нивната вредност („Службен весник на НРМ" бр. 
9/63 и „Службен весник на СРМ" бр. 29/63) наме-
сто „50.000.000" се става „200.000.000". 

П — Точка IV се брише, а досегашната точка 
V станува точка IV. 

Ш — Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 

Бр. 09-2610/2 
13 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

388. 
Врз основа на член 5 од Законот за организа-

ција и финансирање на запослувањето („Службен 
весник на СРМ" бр. 35/65), Извршниот совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА ЗАЕД-
НИЦА ЗА РАБОТИТЕ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО 

I 
Се образува Републичка заедница за работите 

на запослувањето (Заедница) 

П! 
Првата седница на Собранието на Заедницата 

се свикува на 20 ХП. 1965 година. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 

Бр. 09-2457/1 
18 октомври 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Пред овој суд од страна на предлагачот Иван 
Дупешов од Битола, улица „Стерјовски Ѓорги— 
Џоџа" број 22, подигната е постапка за амортиза-
ција на потрошачкиот чек број 157395, издаден од 
Комуналната банка во Битола. Се повикува секој 
оној кој го притежава чекот од било кој основ да 
јави на судот или да стави приговор против него-
вото поништување. Во спротивно ако во рок од 30 
дена од денот на објавувањето не се јави никој 
или не биде ставен приговор ќе се смета дека че-
кот е поништен. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 456/65. 
(237) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-

стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено IV одделение основно училиште во село 
Вепрчани, Мариовско, през учебната 1937/38 година 
на име од Ристе Илков Петковски од село Вепр-
чани. 

Се поканува секое лице кое го има најдено или 
го пронајде гоненаведеното свидетелство, да јави 

179.883 
663.058 
215.442 

51.245 
108.767 
171.517 
482.288 
138.364 
154.783 
146.417 
198.708 
719.534 
238.717 
166.288 
248.908 
261.458 
121.317 
340.979 
70.072 

374.408 
658.875 

66.934 
170.471 
172.333 
139.094 
257.634 
216.487 
680.445 
275.053 

85.758" 
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на овој суд во рок од 3 месеци од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ11. 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 544/65. 
(234) 

При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено IV одделение основно училиште во село 
Обршани, Црилепско, през учебната 1943/44 година 
на име од Рувчески Илиев Петре од село П. Рувци, 
а сега во Битола, улица „Илинденска" бр. 65. 

Се поканува секое лице кое го има најдено или 
го пронајде горенаведеното свидетелство, да јави 
на овој суд во рок од 3 месеци од објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 807/65. 
(235) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 
Добринка Апостолова, родена Иванова од град 

Кочани, подигна постапка пред овој суд за пониш-
тување на свидетелство за завршен курс за сто-
пански помошници през 1948 година во град Штип, 
а кое свидетелство го изгубила. 

Се повикуваат лицата кои свидетелството го 
нашле, да го достават на овој суд или имаат не-
што да приговарат во поглед на наодите за завр-
шениот курс. во рок од еден месец од објавувањето 
на огласот во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Кочани, Р. бр. 1451/64. 
(236) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КИЧЕВО 
При Општинскиот суд во Кичево се води по-

стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено IV одделение основно училиште во 1934 
година на име Бајдески Јован од село Мало Црско. 

Се повикува секое лице што го има најдено или 
го пронајде горенаведеното свидетелство да јави во 
овој суд во рок од 2 месеци по објавувањето на 
огласот во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Кичево, Р. бр. 53/65. (238) 
При Општинскиот суд во Кичево се води по-

стапка за докажување на загубено свидетелството 
за завршено IV одделение основно училиште во 
1933 година на име Зендели Зенко од село Зајас. 

Се повикува секое лице што го има најдено 
или го пронајде горенаведеното свидетелство да 
јави во овој суд во рок од 3 месеци од објавува-
њето на огласот во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Кичево, Р. бр. 173/65. (239) 

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИТЕ СО 
САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 9, стра-
на 33, книга I, е запишана под фирма: Градска 
Поликлиника „Букурешт" — Скопје. Предмет на 
работењето на Поликлиниката е: укажување сле-
ди ја листичка здравствена заштита на граѓаните. 

Поликлиниката е основана од Градското собра-
ние на град Скопје со решение број 4434/1 од 13. 
V. 1965 година. 

Поликлиниката ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува д-р Јовица Јовановски, в.д. директор, 
(во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 389/65. (860) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 63, стра-
на 262, книга I, е запишан под фирма: Металец 
центар „Наце Буѓони" - Куманово. Предмет на 
работењето на Центарот е: 

1. оспособување на ученици за техничари ме-
та л ци. 

2. оспособување на учениците за квалификува-
ни работници — металци. 

Центарот е основан од Народниот одбор на Ку-
мановска околија, со решение број 6255/1 од 22. ХП. 
1960 година. 

Установата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Симоновски Тодор, в.д. директор, и 
Петровска Марија, во границите на овластувањето. 

Металниот центар „Наце Буѓони" од Куманово 
е конституисан на 17. IX. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
29/65. (1341) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 61, 
страна 254, книга I, е запишан под фирма: Архив 
на општината Куманово во Куманово. Предмет на 
работењето на Архивот е: да ја евидентира, презе-
ма, средува, обработува, конзервира, чува, објаву-
ва и овозможува користење на архивската граѓа, 
како, и да врши заштита на архивската граѓа и 
регистратурниот материјал што се создадени во 
работата на органите, работните и други органи-
зации, граѓанско правните лица и поединци што 
дејствуваат на подрачјето на општината Куманово. 

Архивот е основан од Собранието на општината 
Куманово, со решението број 27185/1 од 26. X. 1965 
година. 

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Мирко Трајков, в.д, директор, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
60/65. (1342) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 59, стра-
на 244, книга I, е запишана под фирма: Основно 
училиште „Христијан Карпош" — Куманово. Пред-
мет на работењето на Основното училиште е: да-
вање на учениците задолжително основно осумго-
дишно образование; ги обавува сите администра-
тивно-финансиски работи на училиштето. 

Основното училиште е основано од Народниот 
одбор на општината Куманово со одлука број 6297/1 
од 4. V. 1959 година. 

Училиштето ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат Владо Христовски, директор, и 
Крстевски Панев Мирко, секретар, во границите на 
овластувањето. 

Основното училиште „Христијан Карпош" од 
Куманово е конституисано на 13. X. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
64/65. (1343) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 64, 
страна 266, книга I, е запишана под фирма: Гим-
назија „Митко Пенџуклиски" — Кратово. Предмет 
на работењето на гимназијата е: наставно воспитна 
дејност. Училиште од П степен. 

Гимназијата е основана од Народниот одбор на 
општината Кратово, со решението број 07-3048/1 од 
23. УШ. 1960 година и решението број 3044 од 25. 
VП. 1961 година. 

Гимназијата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Љубиша Монев, директор, и Јаким 
Георгиев, секретар, во границите на овластува-
њето. 

Гимназијата „Митко Пенџуклиски" — Кратово 
е конституисана на 27. X. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
(1346) 22/65, 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 65, 
страна 270, книга I е запишано следното: Основ-
ното училиште „Тоди Зордумус" - Куманово е 
конституирано на 22. X. 1964 година, согласно со 
записникот број 1 за избраниот совет и управен 
одбор на училиштето. 

Досегашниот потписник Денковски Трајко, се-
кретар, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За нов потписник на Основното училиште „То-
ди Зордумус" — Куманово е назначен Томислав 
Спасо Сибиновиќ, секретар. Тој установата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува со стариот ре-
гистриран потписник Денковски Ангелов Стојче, 
директор, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
63/65. (1344) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 62, 
страна 258, книга I, е запишано следното: Досе-
гашните потписници на Медицинскиот центар — 
Куманово и тоа: д-р Бранко Јовановски, директор, 
и Стојан Арсовски се разрешени од должност и им 
престанува правото за потпишување. 

За директор на Центарот е назначен со реше-
ние на Народниот одбор на општината Куманово 
број 873/1 од 26. I. 1963 година Д-р Александар Ива-
новски, лекар од Куманово, Киро Христов Келе-
шов, секретар, и Киро Ристовски, заменик дирек-
тор. Тие Центарот ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат со стариот регистриран потписник 
Деса Јовановска, сметано од 9. X. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
48/65. (1345) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 18, 
страна 73, книга I, е запишано следното: Досегаш-
ните потписници на Специјалната болница за бе-
лодробна туберкулоза — село Јасеново и тоа: д-р 
Димитар Соколовски, в.д. управник, и Николовски 
Раде, шеф на сметководството, се разрешени од 
должност и им престанува правото за потпишу-
вање. 

За нови потписници на Специјалната болница 
за белодробна туберкулоза во село Јасеново се на-
значени следните лица: д-р Димитар Димитровски, 
в.д. директор, и Ценев Добре, в.д. шеф на сметко-
водството. Тие Болницата ќе ја потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат со стариот регистриран 
потписник Ираковски Ристо, пом. управник, сме-
тано од 6. X. 1965 година, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
45/65. (1347) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 865, страна 1, книга IV, е запишано под 
фирма: Деловно здружение за лозарство и винар-
ство „Македонија вино" --- Скопје. Предмет на ра-
ботењето на здружението е: 

1. организација за деловна техничка соработка 
помеѓу членките на Здружението, како и помеѓу 
членките на другите стопански организации вон 
Здружението за производство и преработка на гро-
зје; 

2. набавка на опрема и друг репродукционен 
материјал; 

3. пласман на домашен и надворешен пазар на 
производите или откупени производи грозје и раз-

ни преработки на вино и други алкохолни и без-
алкохолни пијалоци; 

4. ги усогласува производните планови на член-
ките по однос на асортиманот и квалитетот на ло-
зарските производи и во таа смисла настојува да 
се усвојуваат и применуваат современите техно-
лошки процеси во производството; 

5. организира преработка и доработка на грозје 
и вино што го произведуваат или откупуваат член-
ките на Здружението; 

6. укажува на постојните можности за проши-
рување на производните капацитети и порационал-
но користење на производните средства, дава по-
мош на членките за усовршување на нови произ-
води, организира помош на членките; 

7. ја организира и развива меѓусебната сора-
ботка и ги пренесува искуствата од одделни член-
ки и претпријатија на други членки; 

8. се грижи за снабдување на членките со реп-
родукционен и помошен материјал од земјата и 
странство и друга нужна опрема за нивните капа-
цитети; 

9. обавува извоз на грозје, вино и други алко-
холни и безалкохолни пијалоци-, 

10. спрема потребите на своите членки, а за 
нивна сметка, организира заедничко истапување 
на разни изложби и саеми во земјата и странство: 

11. организира реклама на производите на сво-
ите членки за подобар пласман и за унапредување 
на лозарското производство; 

12. со поврзување на научните служби или ан-
гажирање стручњаци-експерти од земјата и стран-
ство, ги запознава членките со најсовремените аг-
ротехнички мерки за постигање на зголемено про-
изводство; 

13. врши други услуги за сметка на членките, 
и тоа: доопремување и опремување и транспорти-
рање на производите за сметка на своите членки и 
со склучување на договори, организира разни сер-
виси или претпријатија, во оваа смисла на веќе 
постоеќите претпријатија; 

14. го следи и проучува движењето на цените 
на домашните и странските пазари за пласман на 
производите од своите членки и други материјали 
потребни за лозарското и винарското производство 
и во врска со тоа ги запознава членките на Здру-
жението на соодветен начин; 

15. врши и останати услуги за потребите на, 
членките. 

Деловното здружение е основано со договор 
склучен помеѓу членките — стопанските организа-
ции: ЗИК „Црвена звезда" - Штип, Земјоделско 
стопанство „В. Туфанов" - Радовиш, Лозарско 
овоштарство „Слобода" - Василево и Земјоделско-
лозарско винарската задруга - Тетово, одобрен од 
Советот за стопанство при Општинското собрание 
Кисела Вода - Скопје со решението број 02-1654 . 
од 21. ХП. 1964 година. 

Деловното здружение ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува Александар Иванов Мишев, 
директор, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 717/64. % (29) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 181, страна 475, е запишано под фирма 
Лозарско претпријатие „Винојуг" — Гевгелија -
Стовариште во Скопје, улица „Романија" — Кван-
ташки пазар. Предмет на работењето на стовариш-
тето е: складирање на алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, промет на истите на големо и снабдувале 
на своите продавници. 

Стовариштето е основано од Работничкиот со-
вет на Лозарското претпријатие „Винојуг" — Гев-
гелија, а согласно со решението на Собранието на 
општината Саат Кула — Скопје број 03/1-11391 од 
11. VI. 1964 година. - ^ 
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Раководител на стовариштето е: Мазни Панта. 
Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 665/64. (25) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 299, страна 1165—1166, книга Ш, е запи-
шано под фирма: Претпријатие за промет со индус-
триски стоки „Скопски магазин" — Скопје — Про-
давница во Скопје на улица „Бит пазар" (барака) 
број 19. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на текстил, јажарија, јута — текстилна 
стока 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието за промет со индустриски 
стоки „Скопски магазин" - Скопје, а согласно со 
решението на Собранието на општината Кале — 
Скопје број 04-13510 од 16. XI. 1964 година. 

Раководител на продавницата е Јашар Мендух 
Аднан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 677/64. (30) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. број 1/65-1, е запишано под фирма: Трговско 
претпријатие на големо и мало „Разнопромет" со 
седиште во Битола. Предмет на работењето на 
претпријатието е: продажба на текстил, кратка 
плетена стока и конфекција, галантериски и базар-
ева стоки и играчки, јажарска стока, конопни и 
јутени производи, обувки, производи од гума и 
пластична магерија, железарска и метална стока, 
велосипеди, машини за шиење и прибор, нафтени 
деривати, мазива, масла и масти, електрични мате-
ријали, саати и изработки од племените материјали, 
бои, лакови, хемикалии и прибор, парфимериска и 
козметичка стока, градежен материјал, огревно др-
во и јаглен, стакло, порцелан и керамичка стока, 
намештај, канцелариски материјал, хартија и при-
бор за пишување, таксени марки, хартија од вред-
ности, месо и сувомесни производи, житарици и 
млински производи, животни намирници и предмети 
за куќна употреба, производи од шеќер и какао, 
преработки од овошје и зеленчук, алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, тутунски преработки и киб-
рит; деликатесни производи, разна мешовита и ин-
дустриска стока. 

Пјретдријагнето е основано од интегрираните 
претпријатија и тоа: „Рекорд" од село Бистрица, 
„Илјада и педесет" од село Новаци и „Црни врв" 
од село Кукуречани, со одобрение на Собранието на 
општината Битола број 03-5938 од 18. XI. 1964 го-
дина. 

Претпријатието ќе го потпишува Менде Фида-
новска в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 4/65. (97) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7. XI. 1964 година, рег. број 14/63, книга I, е запи-
шан под фирма: Погон за електромашинство во 
Битола на ЗИК „Педагошка" од Битола. Предмет 
на работењето на погонот е: производство на елек-
трична енергија и пареа за сопствени потреби и 
потреби за трети лица, како и вршење на градеж-
но-занаетчиски металопреработувачки и слични ус-
луги за сопствени потреби и за потребите на трети 
лица. 

^Погонот е основан од ЗИК „Педагошка" од Би-

Погонот ќе го потпишува раководителот инж. 
Славко Куновски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр.373/64. (101) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8. ХП. 1964 година, рег. број 21/64-1, е запишан под 
фирма: Трговско претпријатие на мало и големо 
„Универзал" со седиште во Крушево. Предмет на 
работењето на претпријатието е: 

а) промет со текстил, кратка и плетена стока и 
конфекција, галантериска и базарева стока и иг-
рачки, крзнена стока, јажарска стока, каделни и 
јутени производи, чевли, кожа, седларска и реме-
нарска стока и прибор, производи од гума, каучук 
и пластични маси, железарски и метални стоки, ве-
лосипеди, шивачки машини и прибор, нафтени де-
ривати, мазива — масла и масти, фотографски и 
оптички апарати, инструменти и прибор, музички 
инструменти, радиоапарати и прибор, спортски при-
бор, електротехнички материјали, саати и произво-
ди од племенити метали, бои, лакови, хемикалии и 
прибор, парфимериски и козметички стоки, граде-
жен материјал, огревно дрво и ќумур, санитарни и 
инсталациони материјали, стакло, порцелан и кера-
мичка стока, намештај, канцелариски материјали, 
хартија, школски прибор и прибор за пишување, 
книги и музикални (книжари), добиток и сточна хра-
на, месо и месни преработки, житарици и млински 
преработки, животни намирници и предмети за 
куќни потреби, деликатесни производи, производи 
од шеќер и какао, откуп и колење на ситна и 
крупна стока, зеленчук, овошје и преработки, мле-
ко и млечни производи, леб и печиво, риба, алко-
холни и безалкохолни пијалоци, преработки од ту-
тун, кибрит и прибор, сурова кожа, волна и крзно, 
животински отпадоци и влакна, живина, јајца, пер-
дув и дивеч, противпожарни справи, материјал и 
прибор; 

б) производство на леб и печива. 
Претпријатието е основано од споените прет-

пријатија и тоа: „Братство", „Езерипгѓе", „Липа" и 
„Победа", со одобрение на Собранието на општи-
ната Крушево број 06-2690/1 од 25. Х1Б. 1964 година. 

Претпријатието ќе го потпишува Христа Д. 
Кардула, в. д, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 442/64. (105) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. ХП. 1964 година, рег. број 21/56, книга П, е за-
пишан под фирма: Погон „Миокази" во Кичево на 
Индустриското претпријатие „Мермерни комбинат" 
од Прилеп. Предмет на работењето на погонот е: 
експлоатација на сите видови мермер, гранит и 
преработка на истите во разни фигури за градежни 
цели и нивна галантерија. 

Погонот е основан од поранешните Рудници 
„Миокази" во Кичево. 

Погонот ќе го потпишува раководителот Алек-
соски Зарија и Ширгоски Љубен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 411/64. (106) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. ХП. 1964 година, рег. број 52/55, книга Ш, е за-
пишана под фирма: Продавница број 1 во село Лу-
ково на Земјоделската задруга „Дримкол" од село 
Луково, Охридско. Предмет на работењето на про-
давницата е: промет на мало со мешовита индус-
триска стока. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Дримкол" од село Луково. 
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Раководител на продавницата е Мурџоски Ве-
ло, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 421/64. (107) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. ХП. 1964 година, рег. број 52/55, книга Ш, е за-
пишана под фирма: Продавница број 2 во село Не-
рези на Земјоделската задруга „Дримкол" од село 
Луково, Охридско. Предмет на работењето на про-
давницата е: промет на мало со мешовита индус-
триска стока. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Дримкол" од село Луково. 

Раководител на продавницата е Домазетовски 
Ангелко, а ќе ја потпишува лицето што е овласте-
но да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 422/04. (108) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. ХП. 1964 година, рег. број 52/64, книга Ш, е за-
пишана под фирма: Продавница број 3 во село 
Пискупштина на Земјоделската задруга „Дримкол" 
од село Луково, Охридско. Предмет на работењето 
на продавницата е: промет на мало со мешовита 
индустриска стока. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Дримкол" од село Луково. 

Раководител на продавницата е Џероски Љубе, 
а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја 
потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 423/64. (109) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. ХП. 1964 година, рег. број 52/55, книга Ш, е за-
пишана под фирма: Продавница број 5 во село Бе-
ровец на Земјоделската задруга „Дримкол" од село 
Луково, Охридско. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на мешовита индустриска 
стока. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Дримкол" од село Луково. 

Раководител на продавницата е Кадриоски Ша-
кир, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 425/64. (НО) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. ХП. 1964 година, рег. број 52/55, книга Ш, е за-
пишана под фирма: Продавница број 7 во село Лу-
ково на Земјоделската задруга „Дримкол" од село 
Луково, Охридско. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на мешовита индустриска 
е ж а . 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Дримкол" од село Луково. 

Раководител на продавницата е Насковски Пет-
ко, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи 
бр. 427/64. (112) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. ХП. 1964 година, рег. број 52/55, книга Ш, е за-
пишана под фирма: Продавница број 8 во село Лу-
ково на Земјоделската задруга „Дримкол" од село 
Луково, Охридско. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на овошје и зеленчук и 
преработки. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Дримкол" од село Луково. 

Раководител на продавницата е Баловски Ѓуро, 
а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја 
потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 428/64. (113) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. ХП. 1964 година, рег. број 52/55, книга Ш, е за-
пишана под фирма: Продавница во село Луково на 
Земјоделската задруга „Дримкол" од село Луково, 
Охридско. Предмет на работењето на продавницата 
е: колење на крупен и ситен добиток, неговото де-
рење, транжирање (сечење и класирање) на месото; 
приготвување на месо и преработки од месо за чо-
вечка исхрана, како што се: колбаси, шваргли, вир-
шли и други видови на сувомесни производи. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Дримкол" од село Луково. 

Раководител на продавницата е Мемишовски 
Медија, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 429/64. (Ц4) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. ХП. 1964 година, рег. број 52/55, книга Ш, е за-
пишана под фирма: Продавница број 6 во село 
Модрич на Земјоделската задруга „Дримкол" од 
село Луково, Охридско. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на мешовита индустрис-
ка стока. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Дримкол" од село Луково. 

Раководител на продавницата е Добрески Да-
наил, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 426/64. (Ш) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. ХП. 1964 година, рег. број 9/55, книга П, е за-
пишан под фирма: Хотел ресторан „Скопје" во 
Прилеп на Угостителското претпријатие „Југосла-
вија" — Прилеп. Предмет на работењето на хотел-
ресторанот е: вршење угостителски услуги со сме-
стување, прехрана и точење на сите видови алко-
холни и безалкохолни пијалоци. 

Хотел-ресторанот е основан од Угостителското 
претпријатие „Југославија" — Прилеп. 

Раководители на хотел-ресторанот се Пресилов-
ски Христо и Марковски Милан, а ќе го потпишува 
лицето што е овластено да го потпишува претпри-
јатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 414/64. (115) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31. ХП. 1964 година, рег. број 89/55, книга П, е за-
пишана под фирма: Продавница во Прилеп на Ин-
валидското претпријатие „Инзап" од Прилеп. Пред-
мет на работењето на продавницата е: производ-
ство и продажба на оранжада и сладолед. 

Продавницата е основана од Инвалидското 
претпријатие „Инзап" од Прилеп. 

Раководител на продавницата е Талески Д. 
Благоја, а ќе ја потпишува лицето што е овласте-
но да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 446/64. (116) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
23. ХП. 1964 година, рег. број 20/64, книга I, е за-
пишана под фирма: Продавница во Прилеп на 
Претпријатието за изработка на современа конфек-
ција и трикотажа „Први мај" од Пирот. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
текстил, кратка и плетена стока, конфекција од 
сите врсти и кожна галантерија. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Први мај" од Пирот. 

Раководител на продавницата е Димески Рам-
по, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 430/64. (1171 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. I. 1965 година, рег. број 2/58, книга Ш, е запи-
шана под фирма: Продавница во Струга на Фа-
бриката „Стружанка" од Струга. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на мало на 
текстил, кратка и плетена стока и конфекција. 

Продавницата е основана од Фабриката „Стру-
жанка" — Струга. 

Раководител на продавницата е Несторова 
Нада, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
ја потпишува фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 434/64. (119) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 868, страна 37, книга IV, е запишана под 
фирма: Браваро-вагарска задруга „Вагар" — Скоп-
је, улица „Варшавска" бр. 1. Предмет на работење-
то на задругата е: поправка на сите видови ме-
рила, сите видови трговски ваги, кантари, метра 
за мерење дрва, монтажа на колски ваги и други 
ситни браварски услуги, како на граѓаните така и 
на работните организации. 

Задругата е основана со договор склучен помеѓу 
договорачите: Стојановски Светозар, Спасевски Јо-
ван, Јордановски Алаксандар, Славков Трајко и 
Христовски Крсто, одобрен од Општината Кисела 
Вода - Скопје со решение број 02-10710 од 10. УШ. 
1964 година. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Светозар Стојановски, е.д. раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 553/64. (153) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 269, страна 1017—1018, книга Ш, е запишан 
под фирма: Угостителска работна организација 
„Македонија турист" од Скопје — Хотел и ресто-
ран „Инвалидски дом" — Скопје, улица „Максим 
Горки" бр. 28. Предмет на работењето на хотел и 
ресторанот е: пружање услуги на сместување, услу-
жување со сите врсти напитоци, слатки и поедно-
ставни јадења, пружање услуги на исхрана со пре-
тежно топли јадења, точење на сите врсти пијало-
ци и продажба на цигари. 

Хотел и ресторанот е основан од Работничкиот 
совет на Угостителската работна организација „Ма-
кедонија турист" — Скопје, а согласно со решение-
то на Собранието на општината Кисела Вода — 
Скопје број 4619 од 26. ХП. 1964 година. 

Раководител на хотел и ресторанот е Кузман 
Аврамовски. 

Хотел и ресторанот ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува матичното претпријатие во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 26/65. (154) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19. I. 1965 година, рег. број 2/55, книга II, е запиша-
на под фирма: Продавница во село Варош на Тр-
говското претпријатие „Црници" — Прилеп. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
месо, месни производи, разни конзерви и млечни 
производи. 

Раководител на продавницата е Зероски Мето-
дија, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
Го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 18/65. (118) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 269, страна 1017—1018, книга Ш, е запишан 
под фирма: Угостителска работна организација 
„Македонија турист" од Скопје — Ресторан „Црни-
че" во Скопје, ул. „253". Предмет на работењето на 
ресторанот е: пружање услуги на исхрана со разни 
топли и ладни јадења, точење на сите врсти пија-
лоци, слатки и поедноставни јадења, продажба на 
цигари, разгледници и сувенири. 

Ресторанот е основан од Работничкиот совет на 
Угостителската работна организација „Македонија 
турист" — Скопје, а согласно со решението на Со-
бранието на општината Кисела Вода — Скопје број 
02-10385 од 28. ХП. 1964 година. 

Раководител на ресторанот е Боро Арсовски. 
Ресторанот ќе го потпишува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 28/65. (155) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 612, страна 505, е запишана под фирма: 
Претпријатие за производство на детска конфек-
ција „Наше дете" од Скопје — Продавница . во 
Горче Петров, улица „Маршал Тито" број 23. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продавање 
сопствени производи на лесна и тешка детска кон-
фекција, горна и долна облека, капи, детски играч-
ки, чевли, сандали, патики, детски ташни и три-
котажа. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Претпријатието за производство на детска кон-
фекција „Наше дете" — Скопје, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Горче 
Петров број 03-1916 од 30. V. 1961 година. 

Раководител на продавницата е Ангеловски 
Благоја Трајко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 52/65. (168) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 274, страна 1082, книга I, е запишано под 
фирма: Услужноберберо-фризерско претпријатие 
„Боро Менков" — Куманово. Предмет на работе-
њето на претпријатието е: берберо-фризејрски 
услуги. 

Претпријатието е основано од Советот на Вто-
рата станбена заедница „Доне Божинов" — Кума-
ново, со решение број 934/3-4 од 17. ХП. 1964 год 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Гошевски Јованов Стојче, в.д. дирек-
тор, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 29/65. (169) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 612, страна 505, е запишана под фирма: 
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Претпријатие за производство на детска конфек-
ција „Наше дете" - Скопје - Продавница број 1 
во Скопје, улица „Караорман" број 2. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на лесна 
и тешка детска конфекција, долна и горна облека, 
капи и детски играчки, чевли, патики, детски таш-
ни, ученички ташни и трикотаж, креветски чарша-
ви и навлаки за перници. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието за производство на детска 
конфекција „Наше дете" Скопје, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Кале — 
Скопје број 03-10316 од 15. X. 1959 година. 

Раководител на продавницата е Тушев Милан. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 49/65. (172) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 612, страна 505, книга П, е запишана под 
фирма: Претпријатие за производство на детска 
конфекција „Наше дете" од Скопје — Продавница 
број 2 во Скопје, улица „Маршал Тито" број 58 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на лесна и тешка детска конфекција, долна 
и горна облека, волнени и памучни трикотажни 
капи, детски играчки, детски ташни, кондури, па-
тики, креветски чаршави и навлаки за јастуци. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието за производство на детска 
конфекција „Наше дете14 — Скопје, а согласно со 
решението на Народниот одбоо на општината Кале 
- Скопје број 04-3209 од 20. Ш. 1960 година. 

Раководител на продавницата е Пауновски Јор-
дан Трајко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 54/65. (173) 

асортиманот — продажба на детска конфекција 
произведена од други фабрики. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието за производство на детска 
конфекција „Наше дете" — Скопје, а согласно со 
решението на Општината Кале — Скопје број 524 
од 14. П. 1963 година. 

Раководител на продавницата е Величковски 
Стојадин Бранко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 51/65. 4 (175) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 612, страна 505, е запишана под фирма: 
Претпријатие за производство на детска конфек-
ција „Наше дете" од Скопје — Продавница број б 
во Скопје, улица „Беогрдска" број 75. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на мала 
детска конфекција и крзнени производи. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието за производство на детска 
конфекција „Наше дете" — Скопје, а согласно со 
решението на Собранието на општината Кале — 
Скопје број 04-14663 од 16. ХП. 1964 година. 

Раководител на продавницата е Тушев Милан 
Благоја. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 50/65. (176) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 612, страна 505 е запишана под фирма: 
Претпријатие за производство на детска конфек-
ција „Наше дете" од Скопје — Продавница број 3 
во Скопје, улица „Београдска" бр. 43. Предмет на 
работењето на продавницата е: промет на мало со 
производи што ги произведува претпријатието и 
тоа: детска облека, детски чевли и сандали, детски 
играчки и школски ташни. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието за производство на детска 
конфекција „Наше дете" — Скопје, а согласно со 
решението на Народниот одбор на општината Кале 
- Скопје фрој 6202 од 5. VI. 1961 година. 

Раководител на продавницата е Ангелова Илија 
Ленче. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 53/65. (174) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 871, страна 53, книга IV, е запишан под 
фирма: „Трансшпед" — претпријатие за меѓуна-
родна шпедиција и транспорт — Белград — Дело-
вен огранок во Скопје, улица „Васил Карајанов" 
број 9. Предмет на работењето на деловниот огра-
нок е: обавување работи од меѓународна и вна-
трешна шпедиција и транспорт. 

Деловниот огранок е основан од Работничкиот 
совет на „Трансшпед" — претпријатие за меѓуна-
народна шпедиција од Белград, а согласно со ре-
шението на Собранието на општината Кисела Вода 
- Скопје број 02-17952 од 22. ХП. 1964 година. 

Деловниот огранок ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Димитровски Благоја, раководител, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 179/65. (179) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 612, страна 505, е запишана под фирма: 
Претпријатие за производство на детска конфек-
ција „Наше дете" од Скопје — Продавница број 5 
во Скопје, улица „106" број 37. Предмет на работе-
њето на продавницата е: продажба на детска кон-
фекција од 0 до 16 година како и крзнени произ-
води - производство на Претпријатието за детска 
конфекција „Наше дете", а како дополнување на 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 872, страна 59, книга IV, е запишан под 
фирма: Фабрика за разладни уреди и емајлирани 
производи „ѓорѓи Наумов" од Битола — Сервис — 
Скопје, улица „279" број 50. Предмет на работењето 
на сервисот е: вршење сервисни услуги на произ-
водите од сопствено производство. 

Сервисот е основан од Работничкиот совет на 
Фабриката за разладни уреди и емајлирани произ-
води „ѓорѓи Наумов" — Битола, а согласно со ре-
шението на Собранието на општината Идадија — 
Скопје број 10552 од 12. X. 1964 година. 

Сервисот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Пецаковски Георги Борис, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 65/65. (180) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните^ 
рег. број 866, страна 25, книга IV, а запишан род 
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фирма: Претпријатие за воздушен сообраќај „Ју-
гословенски аеротранспорт" во Белград — Погон 
за аеродромски услуги аеродром — Скопје со са-
мостојна пресметка. Предмет на работењето на по-
гонот е: 

Основна дејност: одржување, реконструкција и 
изградба на воздухопловни пристаништа; прифа-
ќање и испраќање на авиони, патници, багаж и 
стока на воздухопловно пристаниште; продажба на 
воздухопловни превозни документи; снабдување на 
авионите со гориво и мазиво. 

Споредна дејност: пружање на угостителски и 
други услуги на патниците и другите лица; про-
дажба на тутунски преработки, кибри,т и прибор 
и производи врз база на какао и шеќер во ориги-
нална опаковка; продажба на мало на разни су-
венири — производи од метална, текстилна, кожна 
и пластична галантерија, како и парфимериски и 
козметички производи и снабдување на основачот 
со овие производи со цел за продажба на истите 
во авион и издавање работни простории во закуп 

Погонот е основан од Општинското собрание на 
општината Кисела Вода — Скопје со решението 
број 355 од 8. VI. 1964 година со одобрување на Од-
луката број 475 на највисокиот орган на управува-
њето на работната организација за искористување 
и одржување на аеродромот — Скопје, за припо-
јување кон работната организација „Југословенски 
аеротранспорт" — Белград како погон со самостојна 
пресметка. 

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Коста Милошевиќ, директор, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 17/65. (181) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег, број 869, страна 41, книга IV, е запишано под 
фирма: Деловно здружение „Ангроиндустрија" — 
Нови Сад — Претставништво во Скопје кеј „13 
ноември", кула I. Предмет на работењето на прет-
ставништвото е: обавување на комерцијално тех-
нички услуги во име и за сметка на своите членки 
во рамките на номенклатурата на делувањето на 
истото. 

Претставништвото е основано од Деловното 
здружение „Ангроиндустрија" — Нови Сад, а со-
гласно со решението на Собранието на општината 
Кисела Вода - Скопје број 02-5006 од 15. ХП. 1964 
година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Поцевски Костадин, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи 
бр. 12/65. ' (182) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 269, страна 1017—1018, книга Ш, е запиша-
но под фирма: Угостителска работна организација 
„Македонија, турист" од Скопје — Експрес бифе 
„Инвалидски дом" — Скопје, улица „Максим Гор-
ки" број 28 Предмет на работењето на бифето е: 
пружање услуги на сите врсти пијалоци, услуги на 
исхрана со разни предјадење и продажба на ци-
гари. 

Бифето е основано од Работничкиот совет на 
Угостителската работна организација „Македонија" 
турист" — Скопје, а согласно со решението на Со-
бранието на општината Кисела Вода — Скопје брот 
02-9713 од 28. ХП. 1964 година. 

Раководител на бифето е Ристо Трајчевски. 
Експрес бифето ќе го потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 27/65. ^83) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 516, страна 21, книга IV, е запишана под 
фирма: „Центроколонијал" — трговско претприја-
тие за трговија со колонијални прехранбени, инду-
стриски, мешовити и други стоки од Скопје — Про-
давница број 24 во Скопје, населба „Лисиче", улица 
„42" број 1. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на сите видови колонијално-прехран-
бени стоки, мешовити стоки, како и стоки потреб-
ни за домаќинствата. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Центроколонијал" 
— Скопје, а согласно со решението на Собранието 
на општината Кисела Вода — Скопје број 02-13465 
од 28. XI. 1964 година. 

Раководител на продавницата е Хамбов Ди-
митар. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 8/65. (184) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 176, страна 475, е запишана под фирма: 
Трговско претпријатие за промет со отпадоци „От-
пад" од Тетово — Откупна станица во Скопје, ул. 
„376" број 249. Предмет на работењето на станицата 
е: откуп на сите видови отпадоци, а и продажба. 

Откупната станица е основана од Работнички-
от совет на Трговското претпријатие „Отпад" — 
Тетово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Кале - Скопје број 04-14839 од 22. ХГО. 
1964 година. 

Раководител на откупната станица е Зафиров-
ски Јован. 

Откупната станица ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува матичното претпријатие, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 60/65. (185) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 324, страна 1493, книга I, е запишано под 
фирма: Комунално стопанско претпријатие „Тето-
во" — Тетово. Предмет на работењето на претпри-
јатието е: одржување на постојната градска водо-
водна мрежа; одржување на постојните објекти и 
доводи за градскиот водовод; давање приклучоци 
на вода од градскиот водовод на граѓани и гра-
ѓанско правни лица; обнова и проширување на во-
доводната мрежа во градот и селата на подрачјето 
на општината Тетово; регулација на реки, канали 
и бразди во градот и селата во подрачјето на гра-
дот и селата на општината Тетово; изградба на нова 
водоводна мрежа; одржување на постојната кана-
лизација во градот; изградба на нова канализација 
во градот и селата на подрачјето на општината Те-
тово; регулација на реки и канали по селата на 
подрачјето на општината Тетово; одржување и по-
правка на постојните улици, тротоари и патишта во 
градот и селата на подрачјето на општината Те-
тово; изградба на нови улици, тротоари и патишта 
во градот и селата на подрачјето на општината Те-
тово; одржување на постојните сообраќајници и по-
ставување на нови сообраќајници и други сообра-
ќајни знаци во градот, одржувале на постојните 
мостови и пропусти во градот и селата на подрач-
јето на општината Тетово; одржување на постој-
ните и изградба на нови паркови и зеленила во гра-
дот и селата на подрачјето на општината Тетово; 
вршење услуги во озеленување на дворните повр-
шини на куќните совети и други граѓани и граѓан-
ско правни лица во градот Тетово; производство на 
садници (цвеќиња, украсни дрва и друго) како за 
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потребите на градот така и за продажба на граѓани 
и граѓанско правни лица; одржување на постојните 
пазаришта во градот; проширување на постојните 
и изградба на нови пазаришта во градот спрема 
урбанистичкиот план; одржување на градска чис-
тота во градот; одржување на постојните и изград-
ба на нови гробишта во градот и селата на подрач-
јето на општината Тетово; припрема на техничка 
документација за изградба на сите комунални об-
јекти и уреди што се предмет на работа на Кому-
налното претпријатие „Тетово" во Тетово. 

Претпријатието е основано од Собранието на 
општината Тетово, со решение број 01-14516 од 
11. XI. 1964 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Китановски Симо, директор, во грани-
ците на овластувањето. е 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 14/65. (194) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 873, страна 65, книга IV, е запишана под 
фирма: Претпријатие за изработка на современа 
конфекција и трикотажа „Први мај" од Пирот — 
Продавница во Тетово, плоштад „Маршал Тито", 
Чешел бр. 1, 2 и 3. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на куса и плетена стока 
(трикотажа), конфекциска стока и кожна галанте-
рија. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието „Први мај" — Пирот, а со-
гласно со решението на Собранието на општината 
Тетово број 04-13067/1 од 20. XI. 1964 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Васил Трпчевски, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 13/65. (195) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 490, страна 1376, е запишан под фирма: 
Рудници и железарница „Скопје" — Скопје (во из-
градба) — Погон за станбено-комунални и занает-
чиски услуги — Скопје, во кругот на Железарни-
цата. Предмет на работењето на погонот е: бравар-
ска, лимарска (тенекеџиска) и автомеханичарска 
(поправка и одржување на моторни возила), елек-
троинсталатерска, електромеханичарска за разлад-
ни уреди и електромеханичарска за радиоапарати 
и телевизори, столарска и тапетарска и декоратер-
ска, кројачка за машка облека и кројачка за жен-
ска облека, инсталатерска за водовод, гасни пос-
тројќи и канализација, ѕидарска, фасадерска, пар-
кетарска и декоратерска, хемиско чистење, бојади-
сување и импрегнирање на преѓа, ткаенини и обле-
ка, перење и пеглање на долни облеки и облекла, 
производство на украсни и овошни дрвца, цвеќи-
ња и други растенија за озеленување, врши озеле-
нување на Зелените површини во населбите на 
Железарницата и нејзините погони. 

Погонот е основан од Рудници и железарница 
„Скопје" — Скопје (во изградба) со решението на 
Собранието на општината Саат Кула — Скопје број 
03/1-1769 од 30. I. 1965 година. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат Јаневски Димче Блажо, директор, Ми-
хајловски Мирослав, комерцијален директор, и Си-
љановски Воислав, шеф на сметководството, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 82/65. (217) 

од Скопје — Киоск броЈ 13 во Скопје (Автобуска 
станица до Камениот мост). Предмет на работењето 
на киоскот е: продажба на производи од скара, то 
чење на сите видови алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, пиво и сите врсти на сокови. Киоскот е ос-
нован од Работничкиот совет на Угостителското 
претпријатие „Меркез" — Скопје, а согласно со ре-
шението на Собранието на општината Кале — Ско-
пје број 04-13596 од 18. XI. 1964 година. 

Раководител на киоскот е Стојан Трајковски. 
Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
бр. 85/65. (218) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 269, страна 1017—1018, книга Ш, е запи-
шан под фирма: Угостителска работна организаци-
ја „Македонија турист" од Скопје — Хотел и рес-
торан „Гранд хотел Скопје" — Скопје, кеј „13 но-
ември" бр. 31. Предмет на работењето на хотел -
ресторанот е: пружање услуги на сместување, ус-
лужување со сите врсти напитоци, слатки и поед-
ноставни јадења, пружање услуги на исхрана пре-
тежно со топли јадења, точење на сите врсти пи-
јалоци, дејност на бар, продажба на цигари, раз-
гледници и разни сувенири. 

'Хотел-ресторанот е основан од Работничкиот 
совет на Угостителската работна организација „Ма-
кедонија турист" — Скопје, а согласно со решение-
то на Собранието на општината Кисела Вода — 
Скопје број 02-15945 од 30. ХП. 1964 година. 

Раководител на хотел и ресторанот е Андон 
Савовски. 

Хотел и ресторанот ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува матичното претпријатие, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 81/65. (219) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. број 84, стра-
на 383, е запишан под фирма: Станбена задруга 
„Братство" од Скопје — Градежен погон во Скопје, 
улица „790" број 15. Предмет на работењето на по-
гонот е: вршење градежни услуги за потребите на 
задругата и задругарите. 

Погонот е основан од Задружниот совет на 
Станбената задруга „Братство" — Скопје, а соглас-
но со решението на Народниот одбор на општината 
Кале - Скопје број 9935 од 19. X. 1965 година. 

Раководител на погонот е Осман Емин. 
Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува задругата, во границите на овластувањето. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 87/65. (220) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 259, страна 429—430, книга Ш, е запишан 
под фирма: Угостителско претпријатие „Меркез" 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. број 84, стра-
на 383, книга I, е запишан под фирма: Станбена за-
друга „Братство" од Скопје — Столарски погон во 
Скопје, ул. „790" бр. 15. Предмет на работењето на 
погонот е: вршење столарски услуги за потребите 
на задругата — столарија. 

Погонот е основан од Задружниот совет на 
Станбената задруга „Братство" — Скопје, а соглас-
но со решението на Народниот одбор на општината 
Кале — Скопје број 9936 од 19. X. 1961 година. 

Раководител на погонот е Кочан Шеко. 
Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува задругата, во границите на овластувањето. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 88/65. (221) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 77, страна 221, е запишан под фирма: 
Претпријатие за дрвна индустрија „Треска" од 
Скопје — Погон во село Вратница, Тетово. Предмет 
на работењето на погонот е: изработка на буриња 
и припрема на резана граѓа за продажба. 

Погонот е основан од Работничкиот совет на 
Претпријатието за дрвна индустрија „Треска" — 
Скопје, а согласно со решението на Собранието на 
општината Теарце. 

Раководител на погонот е Михајловски Влади-
мир. 

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 15/65. (231) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 30. I. 1965 година, рег. број 2/65, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола на Тр-
говското претпријатие „Рефлекс" од Београд. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
чевли на мало. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Рефлекс" од Белград. 

Раководител на продавницата е Илија Андо-
новски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 5/65. (299) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. I. 1965 година, рег. број 5/59, книга П1, е запиша-
на под фирма: Продавница во Прилеп на Конфек-
циЈата „Солидарност" од Прилеп. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на јоргани 
и душеци со додаток на артикли од составна на-
мена. 

Продавницата е основана од Конфекцијата „Со-
лидарност" од Прилеп. 

Раководител на продавницата е Борка Секу-
лоски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 22/65. (306) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 457, страна 743, книга П, е запишано под 
фирма: Претпријатие за производство на конфек-
ција и галантерија — Гевгелија. 

Предмет на работењето на претпријатието е. 
производство на конфекција и галантерија. 

Претпријатието е основано од Советот на Стан-
бената заедница „Нов дом" — Гевгелија, со реше-
нието број 42 од 26. I. 1965 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Ристов Ангел, директор, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 94/65. (317) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 883, страна 113, книга IV, е запишана под 
фирма: Градежна занаетчиска работна организа-
ција „26 јули" — Скопје, ул. „Загребачка" (Сај-
миште). Предмет на работењето на занаетчиската 
работна организација е: изградба на сите видови 
објекти од висока градба и изградба на сите видови 
на градежно-занаетчиски работи: електричарски, 
водоинсталатерски, браварски, лимарски, столар-
ски, молерофарбарски, фасадерски, терацерски, 
керамичарски и слично. 

Занаетчиската работна организација е основа-
на од Управата за управување со деловни згради 
и простории од општествена сопственост — Скопје, 
со одлука од 11. Ш. 1965 година. 

Занаетчиската работна организација ќе ја пот-
пишува задолжува и раздолжува Дамовски Лазо, 
в.д. директор, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 174/65. (328) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 882, страна 109, книга IV, е запишан под 
фирма: Рекреативен центар „Сарај" — Ѓорче Пет-
ров. Предмет на работењето на центарот е: овозмо-
жување рекреација на трудбениците и нивните фа-
милии од подрачјето на град Скопје преку користе-
ње на објектите на Центарот како и да врши опре-
делено културно-воспитно влијание преку органи-
зирање на разни културно-забавни и спортски при-
редби и манифестации, организирање на семинари 
и курсеви за оспособување на кадри по рекреација 
во работните организации и установи и одржување 
на парково зеленило. 

Центарот е основан од Градскиот синдикален 
совет — Скопје, со одлука број 32 од 18. I. 1965 го-
дина. 

Рекреативниот центар ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува Драган Мандичевски, в. д. ди-
ректор, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 172/65. (314) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 875, страна 77, книга IV, е запишана под 
фирма: Комбинат за производство на фискултурни 
реквизити „Спорт" — Београд — Продавница на 
мало број 55 во Скопје, улица „Ѓуро Салај" број 20. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мало на сите спортски реквизити од соп-
ствено производство и производи од други произ-
водни претпријатија како дополнување на асор-
тиманот. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Комбинатот за производство на фискултур-
ни реквизити „Спорт" — Београд, а согласно со 
решението на Собранието на општината Идадија — 
Скопје број 04-1325 од 20. I. 1965 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Василев Коста, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 38/65. (335) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 458, страна 747, книга П, е запишана под 
фирма: Работна организација за занаетчиски услу-
ги „Напредок" — Неготино. Предмет на работење-
то на работната организација е: ѕидарски услуги 
што се вршат за одржување на постојните гра-
дежни објекти, помали работи на преуредување на 
кровови, разни поправки, доградување и ѕидање на 
помали објекти, крпење на фасади и слично; моле-
ро-фарбарски услуги за молирање и фарбање во 
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уселиви станови, згради и работни простории; елек-
тро металски услуги и тоа: лимарски, водоинстала-
терски, браварски, електромеханички и радиомеха-
нички, поправка и одржување на електроинстала-
ции, столарски, тапетарски и паркетарски услуги, 
што се вршат за одржување и поправки, како и 
овакви услуги во новоизградени помали станбени 
згради што ги финансираат граѓаните, изградба и 
одржување на детски игралишта што ги финанси-
раат куќните совети и детски установи и др. 

Работната организација е основана од Станбе-
ната заедница „Нов живот" — Неготино, со реше-
нието број 68 од 2. III. 1965 година. 

Работната организација ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува Ристо Горѓи Ѓорчевски, в.д 
директор, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 169/65. (408) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на чл. 21 и 22 од Законот за ра-

ботните односи, Конкурсната комисија при Град-
ската библиотека „Гоце Делчев" во Штип 

распишува 

К О Н К У Р С 

за управник на Библиотеката 

У с л о в и : Завршен филозофски факултет -
линвист или висока стручна спрема со над 3 го-
дини работно искуство и положен државен испит. 

Првенство имаат оние кандидати кои работеле 
во библиотеки. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место, а најмалку 15 дена по објавувањето. 

Плата според Правилникот за расподелба на до-
ходот. 

4 Кандидатите кон молбите да ги приложат и 
следниве документи: за стручна спрема, стаж и 
потврда за ослободување од работата. (1404) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ РАБОТНИЧ-
КИОТ СОВЕТ НА УСТАНОВАТА ЗА ЧИСТОТА И 

ЗЕЛЕНИЛО - КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

За пополнување на упразнетото работно место ди-
ректор на Установата за чистота и зеленило — Ку-
маново 

У с л о в и : 
1. Висококвалификуван работник комунална 

струка — асанатор со 10 години пракса од кои пет 
години на раководно работно место во струката. 

Молбите со кратка биографија за движењето 
во службата да се достават до Конкурсната ко-
мисија. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (1395) 

Бр. 41 - Стр. 983 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ВОЕНАТА 
ПОШТА 5573 - СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите работни места, 
и тоа: 

Во Скопје 
1. Оператори — — — — — — — 3 
2. Дактилографи I класа — — — — 2 

Во Петровец (Скопје) 
1. Оператори — — — — — — — 1 
2. Градежни техничари — — — — 1 
3. Машински техничари — — — — 1 

Услови за прием: 
За оператори: 
— да имаат завршена средна економска школа; 
— да имаат звање книговодител со подолга 

практика, како и по возможност да работеле на 
книговодствени машини; 

— да не се постари од 30 години (ова не се од-
несува на оние кандидати кои се веќе обучени и 
работеле на книговодствени машини); 

— да ја имаат регулирано воената обврска 
(машки); 

— да имаат добра здравствена состојба. 
За градежните и машинските техничари: 
— да имаат завршено средна техничка школа 

— машински односно градежен смер. 
За дактилографите: 
— да имаат звање дактилограф I класа и по-

ложен соодветен стручен испит. 
Месечните принадлежности на примените кан-

дидати ќе бидат регулирани по прописите на ци-
вилните лица на служба во ЈНА. 

Кон молбата таксирана со 50 динари таксена 
марка, кандидатите треба да приложат биографи-
ја, препис од свидетелството — дипломата за за-
вршената стручна спрема и пополнет општ упитник 
кој може да се добие во В.П. 5573/16 — Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (1403) 

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУТУН -
ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
Библиотекар 

У С Л О В И : 
Да има завршено филозофски факултет и да 

познава најмалку два странски јазици. 
Да ги исполнува условите од Статутот на Ин-

ститутот за прием. 
Ако е во работен однос да достави согласност 

од работната организација дека ќе биде ослободен 
во колку биде примен по конкурсот. 

Личен доход според Правилникот за расподел-
ба на личните доходи во Институтот. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето гас 
„Службен весник на СР Македонија". (1399) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИ-
ТАЦИЈА НА ИНВАЛИДИЗИРАНИ ЛИЦА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места: 
1. Инструктор — рачен словослагач, 
2. Инструктор — машински словослагач, 
3. Инструктор - машин. бравар (монтер), 
4. Референт за документација и евиденција. 

УСЛОВИ: 
Под 1 — Висококвалификуван работник со 5 

години работно искуство; 
Под 2 — Висококвалификуван работник со 5 

години работно искуство; 
Под 3 — Висококвалификуван работник со 5 

години работно искуство; 
Под 4 — Виша стручна спрема со 3 години ра-

ботно искуство. 
Настап на работа по договор. 
Личен доход според основите и мерилата утвр-

дени со Правилникот за расподелба на лични до-
ходи на работниците на Центарот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето, а до колку работното место не се пополни, 
конкурсот останува отворен до пополнување на ра-
ботните места. (1400) 

СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА 
БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА С. ЈАСЕНОВО -

ТИТОВВЕЛЕШКО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Шеф на сметководството за определено вре-

ме до враќање на лицето од отслужувањето на во-
ениот рок, а најдоцна до 1 септември 1966 година 

2. Главна медицинска сестра на болницата и 
3. Една медицинска сестра. 

У с л о в и : 
Под точка прва за шеф на сметководство: ви-

соко образование со над 3 год. стаж, више со над 
5 год. стаж или средно образование со над 10 год. 
стаж во соодветна финансова струка и положен 
стручен испит. 

Под точка втора за главна медицинска сестра 
на болницата: виша медицинска школа и положен 
стручен испит или средна медицинска школа, по-
ложен стручен испит и над 5 год. работен стаж во 
струката. 

Под точка трета: средна медицинска школа. 
Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објаву-

вањето 
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Личен доход за сите работни места по правил-
никот за личните доходи на болницата. 

Молбите со 50 динари т, м.. документи со куса 
биографија и согласност за лица кои се во работен 
однос сте доставуваат до оваа болница. (1405) 

СОВЕТОТ ПРИ ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „НАУМ 
ОХРИДСКИ" - С. БУЛАЧАНИ - ОПШТИНА 

КАЛЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите места на наставен 
персонал за учебната 1965/66 година и тоа: 

1. Учител по математика и физика 1 
2. Наставник или учител по историја и 

географија 1 
3. Наставник или учител по биологија и 

хемија 1 
4. Наставник или апсолвент по македонски 

јазик 1 
5. Стручен учител по домаќинство 1 

У с л о в и: 
Кандидатите што ќе конкурираат за работните 

места од точка 1 до 5 да имаат завршено ПА -
соодветна група, односно учителска школа и пове-
ќегодишно работно искуство и положен стручен 
испит. 

Кандидатот по математика да има завршено 
учителска школа положен стручен испит и повеќе 
години работа во виши одделенија. 

Кандидатите што ќе конкурираат да ги доста-
ват сите документи по ЗЈС и последните оценети 
решенија и оценувачки листови или карактери-
стики за две години. 

Плата според Правилникот на училиштето. 
Документите се поднесуваат до Советот на учи-

лиштето. Конкурсот ќе трае 10 дена од денот на 
објавувањето. (1401) 

СОДРЖИНА 
Страна 

385 Указ за прогласување на Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за ре-
публичкиот буџет за 1965 година — — — 969 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за републичкиот буџет за 1965 
година — — — — — — — — — 969 

386 Указ за прогласување на Законот за изме-
нување на Законот за дополнителните 
средства на општините — — — — — 972 
Закон за изменување на Законот за допол-
нителните средства на општините — — 973 

387 Одлука за изменување на Одлуката за 
определување на објекти односно работи 
за изградба според нивната вредност — 973 

388 Одлука за образување на Републичка 
заедница за работите на запослувањето 973 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК, НА СРМ 

Издавач: „Службен весник на СРМ" - Новинско" издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а, Пошт. фах. 51 Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јоневски. Жиро сметка број 401-1-698 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


