
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕАОНИЈА 

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

Петок, 2 септември 1966 
С к о п ј е 

Број 26 Год. ХХП 

Претплатата за 1966 год. изнесува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 0,48 
(48) дин. Жиро сметка бр. 401-1-698 

138. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за 

Републичкиот фонд за научно-истражувачка ра-
бота („Службен весник на СРМ" бр. 14/65), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСТАНОВИ И ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ШТО ДЕЛЕГИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ; 
РО УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ФОНД ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

I. Во Управниот одбор на Републичкиот фонд 
за научноистражувачка работа делегираат прет-
ставници: 

1. Заедницата на научно-истражувачките ор-
ганиз. — 3 члена, 

2. Универзитетот во Скопје — 2 члена, 
3. Стопанската комора на СРМ — 2 члена. 
II. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

Бр. 17-1711/2 
13 јули 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

139. 
Врз основа на член 23 од Законот за музеј-

ските установи („Службен весник на СРМ" бр. 
16/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН 
НА СОВЕТОТ НА ИСТОРИСКИОТ МУЗЕЈ НА 

МАКЕДОНИЈА 

I. Се разрешува Трпко Пинговски од член на 
Советот на Историскиот музеј на Македонија, име-
нуван со решение број 17-992/1 од 8. 4. 1966 година 
на две години, поради именување за директор на 
Музејот. 

II. Се именува за член на Советот на Исто-
рискиот музеј на Македонија ЉУБЕН ГЕОРГИ-
ЕВСКИ, од Скопје. 

Бр. 17-992/2 
13 јули 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

140. 
Врз основа на член 4 од Законот за формирање, 

употреба и располагање со средствата на заеднич-
ките резерви на стопанските организации („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 24/61 и „Службен весник 
на СРМ" бр. 15/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ МАНДАТОТ И ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР 
НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧ-

КИТЕ РЕЗЕРВИ 

I. Мандатот на членовите на Управниот одбор 
на Заедничките средства на Републичкиот резер-
вен фонд именуван со решение број 09-873/1 од 
20 НЕ. 1964 година им престанува на ден 13. VII. 
1966 година. 

II. Се именуваат за членови на Управниот од-
бор на Републичките средства на заедничките ре-
зерви: 

1. ЈАНКО АНЧЕВСКИ, началник на одделе-
ние во Републичкиот секретаријат за индустрија и 
трговија; 

2. КОСТА ДИМОВ, помошник директор на 
,'Комерцијално-инвестиционата банка во Скопје; 

3. БЛАГОЈ ЗОТОВСКИ, службеник во Репуб-
лички© г секретаријат за труд; 

4. СПАСЕН ИЛИЕВ, службеник во Републич-
киот секретаријат за финансии; 

5. инж. СТОЈАН КАЛЕОВ, раководител на гру-
па во Републичкиот завод за стопанско плани-
рање; 

6. инж. БЛАГОЈ НИКОЛОВ, началник на од-
деление во Републичкиот секретаријат за земјо-
делство и шумарство; 

7. ЕВСТРАТИ ПАСХУ, економист во Стопан-
ската банка во Скопје; 

8. АЦО ПЕТРОВСКИ, секретар на комисија во 
Републичкиот совет на ССЈ за Македонија; 

9. КОСТАДИН ПОПОВСКИ, предавач на Еко-
номскиот факултет; 

10. ТАШЕ СТОЈАНОВСКИ, шеф на Службата 
за систем и план во Стопанската комора на СРМ; 

11. НИКОЛА ХРИСТОВ, директор на Дирекци-
јата за контрола и анализа на кредити во Народ-
ната банка на Југославија — Централа за Маке-
донија. 
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Ш. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-1713/1 
13 јули 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

141. 
Врз основа на член 15 од Законот за Репуб-

личкиот фонд за научноистражувачка работа 
(„Службен весник на СРМ" бр. 14/65), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ МАНДАТОТ И ИМЕНУВА-
ЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧНО-ИСТРА-

ЖУВАЧКА РАБОТА 

I. Мандатот на членовите на Управниот одбор 
на Републичкиот фонд за научноистражувачка 
работа именувани со решение бр. 09-1160/1 од 24. 
IV. 1964 година им престанува на 13 јули 1966 го-
дина. 

П. Во Управниот одбор на Републичкиов фонд 
за научно-истражувачка работа се именуваат: 

а) за претседател 
— АНГЕЛ ЧЕМЕРСКИ, секретар на ЦК СКМ. 
б) за членови: 
1. инж. БЛАГОЕ АНДРЕЕВСКИ, помошник 

технички директор за одржување на енергетиката 
во ОХИС; 

2. д~р БОЖИДАР ВИДОЕВСКИ, вонреден про-
фесор на Филозофскиот факултет; 

3. АТАНАС КАЦУ ЈАНИ, помошник генера-
лен директор во Стопанската банка во Скопје; 

4. СПАСЕ КУЉАН, советник во Извршниот 
совет на СРМ; 

5. инж. ГОГА ПЕТКОВСКИ, директор на Зем-
јоделско индустрискиот комбинат „Пелагонија" во 
Битола и 

6. инж. СВЕТО ПРОКОПИЕВ, главен инженер 
за проектирање во Градежното претпријатие „Бе-
тон". 

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

Бр. 17-1711/1 
13 јули 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

142. 
Врз основа на член 44 став 2 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65), во врска со член 22 од Законот за ме-
лиоративните системи чија изградба се финансира 
со учество на Федерацијата („Службен весник на 
на СРМ" бр. 4/66), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ НА ДИРЕК-
ТОРОТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА МЕЛИОРАТИВ-

НИТЕ СИСТЕМИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. Се разрешува инж. Стојан Христов од долж-
носта директор на Дирекцијата за мелиоративните 
системи во Социјалистичка Република Македони-
ја, поради престанување со работа на Дирекцијата. 

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

Бр. 17-1696/1 
13 јули 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 937, страна 487, книга IV, е запишана под 
фирма: „Југоградба" — монтажна градежна за-
наетчиска задруга — Скопје, улица „706" број 4а. 
Предмет на работењето на задругата е: инстала-
ции за водовод, гасни постројки и Канализација; 
електроинсталација, доставање, поправање и одр-
жуваше на електричните инсталации за осветлу-
вање и греење и сите други работи во врска со 
електроинстал аци ја на градежните објекти. 

Задругата е основана од основачите: Петровски 
Тодор, Хаџиевски Јозо, Крстевски Оливер, Драга-
новски Драган, Ангеловски Славко, Милевски Ди-
митрија. Димовски Борис, Бирачевски Славе, Јо-
вановски Милојко, Димовски Јован, Николовски 
Димитрија и Петровски Иван на основачкото со-, 
брание, одржано на ден 20. III. 1966 година. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Петровски Тодор, в. д. директор, во гра-
н к и т е на овластувањето. 

Членови на привремениот управен одбор се: 
Николовски Димитрије, Милевски Димитрије, Се-
куловски Перо, Хаџиевски Јово, Оливер Крстев-
ски. Претседател на привремениот управен одбор 
е Хаџиевски Јово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 200/66. (641} 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 938, страна 491,_ книга IV, е запишана 
под фирма: Молеро-фарбарска задруга „Нов дом" 
во Скопје, улица „Марксова" број 3. Предмет на 
работењето на задругата е: варосување на сите 
видови ѕидови, подови, бараки и Друго, варосу-
в а л е со ваљак, без ваљак и ел., како и вршење 
на разни сервисни услуги од наведените бракжи. 

Задругата е основана од основачите: Талевски 
Борис, Јусуф Д. Шукрија, Никола Ѓорѓиев Стојков, 
Спасиќ С. Цветан, Коцирков К. Стојче, Благоја 
П. Угрижовски, Никола А. Темеловски, Коцир-
ков К. Ристо, Борис А. Темелков, Танчев Благоја 
Моисеј и Ристовски Раде на основачкото собрание 
на 24. III. 1966 година. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Талевски Борис, в. д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Членови на привремениот управен одбор се: 
Никола Георгиев, Шасик Цветан, Кацирков Ристо, 
Танчев Моисеј и Ристовски Раде. Претседател на 
привремениот управен одбор е Никола Георгиев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 196/66. (642) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 939, страна 495, книга IV, е запишано под 
фирма: Претпријатие за декоративни уметности 
„Облик" од Београд — Претставништво во Скопје, 
улица „Маршал Тито" број 51. Предмет на рабо-
тењето на претставништвото е: склучување на до-
говори во име и за сметка на Претпријатието „Об-
лик" — Београд во областа на: декоративната ар-
хитектура, декоративното сликарство, применетата 
графика, декоративната пластика, применетата фо-
тографија и уметничкото обликување. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Претпријатието за декоративни уметности 
„Облик" — Београд, со решение на Собранието на 
општината Идадија — Скопје број 09/4-5459 од 
19. III. 1966 година. 

Раководител на претставништвото е Радак Н и - ' 
кола. 

Претставништвото ќе го потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат Димитриј евиќ Радмило, 
генерален директор, Стефановиќ Драгомир, дирек-
тор на стопанско-сметководниот сектор, Мајсторо-
виќ Верослава и Радак Никола. 

Од Окружниот стопански суд во Окопје, Фи 
бр. 184/66. (643) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 323, страна 1485, книга I е запишана под 
фирма: „Горни Полог" — претпријатие за промет, 
снабдување и ускладиштување и индустриска кла-
ница со ладилник во Гостивар — Продавница за 
месо број 1' во Скопје, улица „Марксова" број 48. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на месо и месни производи и животинска 
маст. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Горни Полог" — претпријатие за промет, 
снабдување и ускладиштување и индустриска кла-
ница со ладилник — Гостивар, со одлука на работ-
ничкиот совет број 02-14215 од 15. VII. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Димко Лаза-
ревски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 475/65. (645) 

фирма: Земјо дел еко-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" во- село Петровец — Погон „Банат" — 
Скопје. Предмет на работењето на погонот е: 
производ,ство на добиточна храна и промет со до* 
биточна храна, жита, грав, ориз и производи од 
мелничката индустрија на големо и мало. 

Погонот е основан од работничкиот совет на 
Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско 
Поле" од село Петровец, со одлука од 28. Ш. 1966 
година со припојување на Претпријатието „Банат" 
од Скопје. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должутваат Христовски Александар, директор н)а 
погонот, и Бисовски Петко, ш е ф на сметковод-
ството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 214/66. (651) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 935, страна 439, книга IV е запишан под 
фирма: Претпријатие за јавни патишта „Македо-
нија пат" од Скопје — Погон во Титов Велес. По-
гонот ќе врши работи кои што се предвидени во 
дејностите на Претпријатието за јавни патишта 
„Македонија пат" — Скопје. 

Погонот е основан со соединување на претпри-
јатијата за јавни патишта од I и II ред :во Скопје, 
Битола и Титов Велес со одлуките на работничките 
совети, како погони на новооснованото Претпри-
јатие за јавни патишта „Македонија пат" — Скопје. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат Јордан Стоилов, в. д. директор, и Перо 
Лазаров, в. д. шеф на сметководството на погонот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 227/66. (667) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 476, страна 843, -книга II, е запишана под 
фирма: Претпријатие за производство на готова 
облека и шивачки услуги „Солидност" од Прилеп 
—• Продавница број 11' во Титов Велес, улица »Ди-
митар Влахов" број 77. Предмет на работењето на 
продавницата е: продавање на готови производи 
од лесна, тешка и полутешка конфекција. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието за производство на готова 
облека и шивачки, услуги „Солидност" — Прилеп 
со решение на Собранието на општината Титов Ве-
лес број 03-14482/1 од 3. XII. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Димче Зла-
танов. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 732/65. (669) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 688, страна 397, книга III е запишан под 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 562, страна 732, книга III, е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје —^Филијала во 
Титов Велес — Продавница во Титов Велес. ул. 
„Јане Сандански" број 27. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на житарица зр-
нени храни, ориз, грав, брашно, преработки од 
брашно и добиточна храна. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Работната организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје, а согласно со 
решението на Собранието на општината Титов Ве-
лес. број 03-313/1 од 17. I. 1966 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Ристо Најдов, раководител, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр .29/66. (670) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 322, страна 1475, книга I, е запишана под 
фирма: Комерцијална банка во.Тетово, улица „Мар-
шал Тито" број 34. Предмет на работењето на бан-
ката е: да ги снабдува стопанските организации со 
парични средства за производство и промет по пат 
на краткорочни кредити; дава инвестициони кре-
дити за станбена и комунална дејност, а во остана-
тите дејности инвестициони кредити за вложување 
во трајни обртни средства, доколку располага со 
средства кои можат да се употребат за таа цел; 
дава инвестициони кредити за вложување во ос-
новни средства од средствата на својот кредитен 
фонд преку банки кои ги исполнуваат условите 
за давање на вакви видови кредити; прибира сло-
бодни парични средства од општествено-правни 
лица и граѓани, во склад со позитивните прописи; 
дава кредити на општествени и граѓанско-правни 
лица; дава потрошувачки и други кредити на гра-
ѓани; врши платен промет во земјата за сметка 
на граѓанско-правните лица и граѓаните; води жи-
ро сметки на граѓаните; издава банкарски гаран-
ции, парични кредитни писма и отвора акредитиви; 
врши банкарски работи во име и за сметка на 
други банки; врши банкарски работи (во име и за 
сметка на општествените фондови и другите прав-
ни лица; врши и други кредитни и банкарски ра-
боти. 

Банката е основана со одлука за основање. 
Комерцијалната банка ке ја потпишуваат, за -

должуваат и раздолжуваат инженер Тихомир За-
ковски, в. д. директор, и Славе Филиповски, заме-
ник в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 721/65. (677) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарлт на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 660, страна 893, книга И, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со кожи, 
волна, стока и сточни производи на големо „Стоко-
ксоп" од Скопје — Откупна станица во Тетово. 
Предмет на работењето на откупната станица е: 
откуп на кожи и волна директно од индивидуал-
ните производители. 

Откупната станица е основана од работничкиот 
совет на Трговското претпријатие за промет со 
кожи, волна, стока и сточни производи на големо 
„Стококооп" од Скопје, а согласно со решението 
на Републичкиот секретаријат за трговија и тури-
зам број 02-807 од 3. XI. 1964 година. 

Раководител на Откупната станица е Петров-
ски Цветко. 

Станицата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 138/66. (678) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег број 477, страна 847, книга П, е запишана под 
фирма: Комерцијална банка од Струмица — Фи-
лијала во Валандово. Предмет на работењето на 
филијалата е: ги снабдува стопанските организа-
ции, по пат на краткорочни и долгорочни кредити, 
со парични средства за производство и промет; 
дава инвестициони кредити за станбени и кому-
нални дејности и кредити за вложување во трајни 
обртни средства; прибира слободни парични сред-
ства од општествено-правни лица и граѓани (вло-
гови на штедење), орочени депозити, издава обвр-
зници и благајнички записи во склад со позитив-
ните законски прописи; дава кредити на опште-
ствено и граѓанско правни лица; дава потрошу-
вачки и други кредити на граѓани; врши платен 
промет во земјата за сметка на граѓанско-правни 
лица и граѓани; издава банкарски гаранции; врши 

други банкарски работи во име и за сметка на 
други банки; врши банкарски работи во име и за 
сметка на општествените фондови и другите прав-
ни лица. 

Филијалата е основана со одлука Комерцијал-
ната банка во Струмица број 205 од 13. XII. 1965 
година. 

Филијалата ќе ја потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат Мара Сапунџиева, в. д. директор, 
Илија Бучков, референт по "краткорочно кредити-
рање, Трена Лазова, референт по сметководство 
и Анка Кренкова, референт по долгорочно креди-
тирање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 60/66. (686) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 288, страна 1147, книга I, е запишан под 
фирма: Детски млечен ресторан „Детска радост" 
— Куманово. Предмет на работењето на ресторанот 
е: да произведува — преработува и продава млеко 
и млечни производи, хранителки продукти од браш-
но, продажба на безалкохолни пијалоци и слатки. 

Ресторанот е основан од Југословенскиот црвен 
крст — Општински одбор — Куманово, со решение 
број 16 од 115. II. 1966 година. 

Ресторанот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Петковски Филипов Владо, раководител 
го границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 88/66. (687) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
19. I. 1966 година, страна 252, реден број 1, е запи-
шана под фирма: Комерцијална банка, со седиште 
во Штип. 

Банката ќе ги врши следните дејности: 
— ги снабдува стопанските организации со па-

рични средства за производство и промет по пат 
на краткорочни кредити; 

— дава инвестициони кредити за станбено-ко« 
мунална изградба; 

— дава инвестициони кредити за трајни: обртни 
средства, средства од своите расположиви средства 
преку банки кои ги исполнуваат условите за дава-
ње на вакви видови кредити; 

— прибира слободни парични средства од оп-
штествено-правни лица и граѓани во склад со по-
зитивните прописи; 

— врши платен промет во земјата за сметка на 
граѓанско-правни лица и граѓани; 

— дава потрошувачки кредити на граѓани; 
— води жиро сметки на граѓаните; 
— издава банкарски гаранции, парични и кре-

дитни писма и отвара акредитиви; 
— врши банкарски работи во име и за сметка 

на други банки; 
— врши банкарски работи во име и за сметка 

на општествените фондови и другите правни лица; 
— врши и други кредитни и банкарски работи. 
Банката е основана од припоените досегашни 

комунални банки во Штип, Радовиш и Св. Николе. 
Истата има филијала во Радовиш, Св. Николе и 
експозитура во Пробиштип. 

В. д. директор на Банката е Тодор Кожухаров, 
кој ќе ја претставува и потпишува, а во негово от-
суство банката ќе ја потпишуваат: Ролева Добрила, 
ш е ф на службата долгорочно кредитирање, Тоша-
нов Васил, шеф на службата краткорочно кредити-
рање, и Рунтев Лазар, шеф на службата анализи. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на основачкото собрание на банката број 
ОС/101 од 16. ХП. 1965 година, кое го сочинуваат: 

1. Собранието на општината — Штип, 
2. Собранието на општината — Радовиш, 
3. Собранието на општината — Св. Николе, 
4. „Македонка" — Штип, 
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5. Комуналниот завод за социјално осигурува-
вање — Штип, 

6. Осигурителниот завод — Штип, 
7. Медицинскиот центар — Штип, 
8. „Црвена звезда" — комбинат — Штип, 
9. Претпријатието за јавни патишта — Штип, 

10. Конфекцијата — Штип, 
11. „Брегалнички слив" — водостопанско прет-

пријатие — Штип, 
12. Комуналната установа — Штип, 
13. Здружението на тутунопроизводителите — 

Штип, 
14. „Напредок" — Штип, 
15. „Мебел" — Штип, 
16. „Европа" — слаткарско претпријатие — 

Штип, 
17. „Украс" — мол ерско претпријатие — Штип, 
18. „Прогрес" — градежно претпријатие — Штип, 
19. „Чатал" — трговско претпријатие — Штип, 
20. „Снабдител" — трговско претпријатие — 

Штип, 
21. „Овче Поле" — трговско претпријатие — 

Штип, 
22. „Македонија" — угостителско претпријатие 

— Штип, 
23. „Стоковна куќа" — Штип, 
24. Бирото за проектирање — Штип, 
25. Шумското стопанство — Штип, 
26. „Единство" — земјоделска задруга — Штип, 
27. „Плачковица" ШИК — Радовиш, 
28. „Снабдител" — трговско претпријатие — Ра-

довиш, 
29. „Бел камен" — трговско претпријатие — Ра-

довиш, 
30. Претпријатието за обработка на тутун — Св. 

Николе, 
31. „Картонске" — Св. Николе, 
32. „Изолтерма" — Св. Николе, 
33. „Овче Поле" — земјоделска задруга — Св. 

Николе, 
34. „Зорка" — земјоделска задруга е. Ер-

џелија, 
35. „Овче Поле" — земјоделско-индустриски 

комбинат — Св. Николе, 
36. „Овче Поле" — земјоделска задруга — е. 

Горубинци, 
37. „Трајан Денков" — Земјоделска задруга 

— е. Гуѓанци. 
38. „Младост" — земјоделска задруга — е. Мус-

тафино, 
39. „Жито Македонија" — Св. Николе, 
40. „Прогрес" — трговско претпријатие — Св. 

Николе, 
41. „Агроснабдител" — Св. Николе, 
42. „Свила" — јорганџиско претпријатие — Св. 

Николе, 
43. „Гуриште" — земјоделска задруга — е. Преот, 
44. Управата за шумарство — Св. Николе и 
45. Комуналната банка — Штип. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 

бр. 8/66 (1080) 

на Собранието на општината Кале — Скопје број 
04—19853 од 11. IX. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Магаровски 
Душан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 645/66. (765) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 797, страна 695, книга Ш е запишано 
следното: Досегашниот директор на Железничкото 
транспортно претпријатие — Скопје Ванчо Унковски 
е разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен ин-
женер Ристо Петровски. Тој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува сметано од 
3. VI. 1966 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 346/66. (863) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
.под рег. број 688, страна 397, книга Ш е запишано 
сленото: Согласно со одлуката на работничкиот со-
вет на Земјоделско индустрискиот комбинат „Скоп-
ско Поле" од село Петровец и елаборатот за еко-
номска оправданост, дејноста на комбинатот се про-
ширува и со: стопанисување со станбени згради од 
своја сопственост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 285/66. (766) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 688, страна 397, книга Ш, е запишана под 
фирма: Земјоделско индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" од село Петровец — Продавница — ек-
спрес млечен ресторан во Скопје, улица „135" број 3. 
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на млеко и млечни производи, живина, јајца и 
свежо месо паковано, сувомесни производи, бурек, 
бели печива и леб, алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци во запечатени шишиња, производи од ше-
ќер и какао, кекси и наполитанки, слаткарски про-
изводи, џемови и конзервирани слатка и рибни и 
месни конзерви. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скоп-
ско Доле" од село Петровец, а согласно решението 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 9. IV. 1966 година, рег. број 13/66, книга I, е за-
пишана под фирма: Продавница „Култура" број 30 
во Битола на Издавачкото претпријатие „Култура" 
од Скопје. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на мало на школски и канцелариски 
материјали, фото материјали и апарати, музички 
инструменти и акустични средства, школски при-
бор и помагала и секаков вид на -литература, изда-
нија на ова претпријатие и други издавачки куќи. 

Продавницата е основана со припојувањето на 
Книжарското претпријатие „Култура" од Битола кон 
„Култура" од Скопје, а со одлуката на работнич-
киот совет на „Култура" од Скопје од 4. XII. 19(*3 
година. 

Раководител на продавницата е Најдовски Алек-
сандар, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 163/66. (692) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 9. IV. 1966 година, рег. број 14/66, книга I, е 
запишана под фирма: Продавница „Култура" број 
31 во Битола на Издавачкото претпријатие „Култу-
ра" од Скопје. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на мало на школски и канцела-
риски материјали, фото материјали и апарати, му-
зички инструменти и акустични средства, школски 
прибор и помагала и секаков вид на литература, из-
данија на ова претпријатие и други издавачки куќи. 

Продавницата е основана со припојувањето на 
Книжарското претпријатие „Култура" од Битола кон 
„Култура" од Скопје, а со одлуката од работничкиот 
совет на „Култура" од Скопје од 4. ХП. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Најдов Методија, 
а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бри 164/66. (693) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 337, страна 1597, е запишана под фирма: 
„Стандард конфекција" — пословно удружење по-
дузеќа за производњу одјеќе и рубља — Загреб — 
Продавница во Тетово, улица „Илинденска" број 3. 
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на сите врсти горна и долна машка, женска и 
детска облека што ја произведуваат здружените 
претпријатија; продажба на трикотажа и друга об-
лека како дополнение на асортиманот. 

Продавницата е основана со припојувањето на 
„Напријед" — Загреб кон „Стандард конфекција" 
— Загреб, со одлука на работничкиот совет број 42 
од 15. Ш. 1966 година на „Напријед" — конфекција 
— Загреб. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Диндевски Тихомир, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 181/66. (799) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 171, страна 19, книга IV е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со уни-
верзални стоки на големо и мало „Интерпромет" од 
Скопје — Деловница I — разно — Скопје, ул. „Стив 
Наумов" број 60. Предмет на работењето на деловни-
цата е: трговска дејност на големо со сите видови 
куси плетени галантериски и базарски стоки и дру-
ги универзални стоки за широка потрошувачка. 

Деловницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие за промет со универ-
зални стоки на големо и мало „Интерпромет" — 
Скопје, со записник број 1. 

Деловницата I — разно во Скопје ќе ја потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат Нејков Киро, 
директор на секторот разно, и Билбилов Т. Борис, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 315/66. (819) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 103, страна 385, книга IV, е запишана под 
фирма: Претпријатие за промет со текстилна стока 
на големо „Трготекстил" од Скопје — Продавница 
во Скопје, улица „Маршал Тито" број 32. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на мало 
на текстилни стоки: метража, трикотажа, галанте-
рија, декоративни ткаенини и обавување на сервис 
за кроење и советување. 

Продавницата е основана од Работничкиот совет 
на Претпријатието „Трготекстил" — Скопје, а сог-
ласно со решението на Собранието на општината 
Кисела Вода — Скопје број 04—18514/65 од 21. Ш. 
1966 година. 

Раководител на продавницата е Јовановски Бо-
це Павле. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 230/66. (788) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 8, страна 23, е запишан под фирма: Гра-
дежно претпријатие „Козјак" од Куманово — Ра-
ботнички ресторан — Куманово. Предмет на рабо-
тењето на ресторанот е: готвење на јадења и про-
давање на безалкохолни пијалоци на работниците 
од претпријатието. 

Ресторанот е основан од работничкиот совет на 
Градежното претпријатие „Козјак" — Куманово, со 
одлука број 686 од 30. III. 1966 година. 

Ресторанот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Поповски Војо, раководител на ресто-
ранот, и Петрушевски Доце, шеф на книговодството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 198/66. (792) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 478, страна 873, книга П, е запишана под 
фирма: Претпријатие за откуп на кожи и волна 
„Црна Река" од Битола — Откупна станица во Ка-
вадарци. Предмет на работењето на откупната ста-
ница е: откуп на кожи и волна директно од инди-
видуалните производители преку својата откупна 
станица во Кавадарци. 

Откупната станица е основана од работничкиот 
совет на Претпријатието за откуп на кожи и волна 
„Црна Река" од Битола, а согласно со решението на 
Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија 
од Скопје број 05—17 од 11. П. 1966 година. 

Откупната станица ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува Ангел Димов Спанџов, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 258/66. (797) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22. IV. 1966 година, рег. број 57/55, книга Ш, е запи-
шана под фирма: Продавница на улица „Моша Пи-
јаде" број 53 во Охрид на Текстилната конфекција 
„8 март" од Охрид. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на сопствено производство 
на лесна и тешка конфекција, како и галантериски 
артикли поради дополнување на асортиманот . 

Продавницата е основана од Текстилната кон-
фекција „8 март" од Охрид, со одлука од работнич-
киот совет број 393 од 18. Ш. 1966 година и решение-
то на Општинското собрание Охрид број 04—1589/1 
од 6. IV. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Чипанова Ма-
рика, а ќе ја потпишува лицето што е овластено Да 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр, 202/66. 4 (702) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
Дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 946, страна 537, книга IV, е запишана под 
фирма: „Стандард конфекција" — пословно удру-
жење преду зеќа за производњу одјеќе и рубља — 
Загреб — Продавница во Скопје, ул. „М. Тито" бр. 13 
—• Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на сите видови производи, горна и долна 
машка, женска и детска облека што ја произведу-
ваат здружените претпријатија; продажба на три-
котажа и останата облека како дополнение на асор-
тиманот. 

Продавницата е основана со одлуката на работ-
ничкиот совет на „Напријед" — конфекција — Заг-
реб број 42 од 13. Ш. 1966 година и одлуката на 
управниот одбор на „Стандард конфекција" — по-
словно удружење — Загреб број 846 од 27. ХП. 1965 
година за припојување на трговската мрежа на „На-
пријед" — Загреб кон Заедничката трговска мрежа 
на „Стандард конфекција" —• Загреб. 

Раководител на продавницата е Љупчо Стојков. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 180/66. , (787) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
2. IV. 1966 година, рег. број 8/66, книга П, е запи-
шано под фирма: Претставништво во Кичево на 
Трговското претпријатие за промет со кожи и волна 
„Стококооп" од Скопје. Предмет на работењево на 
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претставништвото е: склучување договори со земјо-
делските задруги, земјоделските стопанства, сточар-
ските стопанства и индустриските кланици за ку-
пување сурова кожа, волна и отпадоци од волна 
за сметка на претпријатието „Стококооп" — Скопје 
на територијата на општината Кичево. 

Претставништвото е основано од Трговското 
претпријатие „Стококооп" од Скопје, со одлука од 
.работничкиот совет од 8. П. 1966 година и решението 
на Општинското собрание Кичево број 05—1074/1 од 
5. Ш. 1966 г. 

Раководител на претставништвото е Никодимов-
ски Темелко, а ќе го потпишува лицето што е ов-
ластено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 119/66. (700) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. X. 1965 година, рег. број 15/65, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница број 16 во Кичево 
на претпријатието за изработка на офицерски и 
цивилни облекла и чевли „22 декември" од Скопје. 
Предмет на работењето на продавницата е: промет 
со зимски и летни офицерски униформи и други 
униформи, чевли, лесна и тешка конфекција, крат-
ка и плетена стока од памучно, волнено и синтетичко 
предиво, ташни, опасани и други производи од ко-
жа и пластични маси и други бижутериски произ-
води. 

Продавницата е основана од Претпријатието „22 
декЈември" од Скопје, со одлука од работничкиот 
•совет од 1. IX. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Сретеноски 
Стојмир, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 223/65. (701) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
15. Ш. 1966 година, рег. број 25/62, книга I, е запишан 
под фирма: Ресторан за општествена исхрана „Пе-
листер" од Битола на Угостителското претпријатие 
„Македонија" од Битола. Предмет на работењето на 
ресторанот е: угостителски услуги со продажба на 
топли јадења и точење на безалкохолни и алкохол-
ни пијалоци по пат на самопослуга. 

Ресторанот е основан од Угостителското прет-
пријатие „Македонија" од Битола, со одлука на ра-
ботничкиот совет од 26. Ш. 1965 година, и решението 
•од Општинското собрание Битола број ОЗ—5240 од 
18. I. 1966 година. 

Раководител на ресторанот е Бранко Василев 
Горковски, а ќе го потпишува лицето што е овлас-
тено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 112/66. (696) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
-дека во регистарот на стопанските организации на 
15. Ш. 1966 година, рег. број 25/62, книга I, е запи-
шана под фирма: Народна гостилница „Мас пазар" 
во Битола на Угостителското претпријатие „Маке-
донија" од Битола. Предмет на работењето на гос-
тилницата е: угостителски услуги — претежно топ-
ли јадења и точење на алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

Гостилницата е основана од Угостителското 
претпријатие „Македонија" од Битола со одлука на 
работничкиот совет од 30. УШ. 1965 година и ре-
шението од Општинското собрание Битола број 
ОЗ—15731/1 од 18. I. 1966 година. 

Раководител на гостилницата е Балтов Јосиф, 
а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 113/66. (697) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 4. IV. 1966 година, рег. број 14/63, книга I, е за-
пишан под фирма: Погон за општествен стандард 
во Битола на Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Пелагонија" од Битола. Предмет на работењето на 
погонот е: угостителски услуги и рекреација преку 
летовалиштето и мензите, исклучиво за членовите 
на комбинатот. 

Погонот е основан од ЗИК „Пелагонија" од Би-
тола, со одлука на работничкиот совет број 1081/1 
од 2. ХП. 1965 година, а со спојувањето на работ-
ничките мензи во Битола и Новаци. 

Погонот ќе го потпишува Лазар Лазаревски, ра-
ководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 168/66. (698) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 9. IV. 1966 година, рег. број 15/66, книга I, е за-
пишана под фирма: Продавница „Култура" бр. 32 
по Битола на издавачкото претпријатие „Култура" 
од Скопје. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на мало на школски и канцелариски 
материјали, фото материјали и апарати, музички 
инструменти и акустички средства, школски при-
бор и помагала и секаков вид на литература, из-
данија на ова претпријатие и други издавачки 
куќи. 

Продавницата е основана со припојувањето на 
Трговското претпријатие „Култура" од Битола кон 
„Култура" од Скопје, а со одлуката од работничкиот 
совет на „Култура" од Скопје од 4. ХП. 1965 година. 

Раководител на продавницата е Наумовски Ѓор-
ги, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 162/66. (694) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 11. IV. 1966 година, рег. број 9/66, книга I, е 
запишана под фирма: Продавница во Крушево на 
Здружението на тутунопроизводителите „Мечкин 
Камен" од Крушево. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на продукционен мате-
ријал за тутунопроизводството, тутунски платна, 
вештачки ѓубриња и средства за заштита на рас-
тенијата. 

Продавницата е основана од Здружението на 
тутунопроизводителите „Мечкин Камен" Крушево, 
со одлука на управниот одбор број 1 од 30. I. 1966 
година, и решението од Општинското собрание Кру-
шево број 04—177/1 од 23. П. 1966 година. 

Продавницата ќе ја потпишуваат Белко Г. Ба-
бушоски и Димитар А. Важаров, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 124/66. (699) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 425, страна 497, книга П, е запишана под 
фирма: Комерцијална банка во Титов Велес. Пред-
мет на работењето на банката е: ги снабдува сто-
панските организации со парични средства за про-
изводство и промет и определени залихи по пат на 
краткорочни кредити; дава инвестициони кредити 
за станбена изградба и комунална дејност и ин-
вестициони кредити за вложување во трајни обрт-
ни средства, во колку располага со средства 
за таква намена; дава инвестициони кредити 
за вложување во основни средства од сред-
ствата на својот кредитен фонд преку други 
банки кои ги исполнуваат условите за " да-
вање на такви видови кредити; ги прибира слобод-
ните парични средства од општествените правни 
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лица и граѓаните во склад со важечките прописи; 
дава кредити на општествени и граѓанско-правни 
лица; дава потрошувачки и други кредити на гра-
ѓаните; ги води жиро сметките на граѓаните и по 
тие сметки врши платен промет за сметка на нив-
ните иматели; врши платен промет во земјата за 
сметка на граѓанските правни лица и граѓаните; 
прима на чување хартии од вредност, предмети од 
злато и други племенити метали, накити и слично 
(непарични депозити) и обезбедува сигурност на 
примените депозити; издава банкарски гаранции, 
парични и кредитни писма и отвора акредитиви; 
издава обврзници и благајнички записи; врши бан-
карски работи во име и за сметка на други банки, 
врши банкарски работи во име и за сметка на оп-
штествените фондови, куќните совети, и другите 
прави лица; врши девизни и други банкарски ра-
боти. 

Банката е основана со одлуката за основање. 
Банката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раз-

должуваат во границите на овластувањето: Љубо-
мир Јанев, в. д. директор, Арсовски Томе, шеф на 
службата за краткорочно кредитирање, Јорданова 
Благојка, шеф на сметководството, Димов Никола, 
секретар, Ефтимов Боро, шеф на службата за дол-
горочно кредитирање, Хаџи Ничев Илија, шеф на 
службата потрошувачки кредити, и Најденова Лил-
јана, шеф на службата платен промет, каса и па-
рично штедење. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 741/65. (828) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 951, страна 557, книга IV, е запишано под 
фирма: Југословенска инвестициона банка од Бео-
град — Претставништво во Скопје, улица „Боце Бо-
тевски" број 6. Предмет на работењето на прет-
ставништвото е: ја претставува и застапува Бан-
ката на територијата на Социјалистичка Република 
Македонија и ги обавува работите што ќе му ги 
стави во надлежност генералниот директор на Бан-
ката. 

Претставништвото е основано од управниот од-
бор на Југословенската инвестициона банка — Бео-
град, со одлука број 341 од 18. VI. 1963 година. 

Раководител на претставништвото е Гашевски 
Владимир. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Банката, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 147/66. (851) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 947, страна 541, книга IV, е запишана под 
фирма: Графичко претпријатие „Прогрес" од Пре-
шево — Продавница во Скопје, улица „Петар Де-
љан" број 44. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на разни видови обрасци, школ-
ски ц канцелариски материјали, учила и др. про-
изводи на самото претпријатие. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Графичкото претпријатие „Прогрес" од Пре-
шево, а согласно со решението на Собранието на 
општината Кисела Вода — Скопје број 04-6683 од 
21. V. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Калпаковски Г. 
Коста, кој нема да биде потписник, него продав-
ницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
матичното претпријатие, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 191/66. (852) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 193, страна 515 е запишано следното: 
Согласно одлуката на работничкиот совет број 206 
од 16. Ш. 1966 година и елаборатот за економска 
оправданост на Индустриското производно претпри-
јатие „Таан алва" — Кавадарци, дејноста на прет-
пријатието во иднина се проширува и со продажба 
на мало и на готови производи на останати произ-
водители, како и следните деликатесни производи: 
кекси, обланди и тестенини (пакувани во оригинал 
пакети), зачин (домашен и колонијален), кафе и на-
доместоци, чаеви, сол, јадења од желатин, какао 
и преработки од какао во оригинални пакувања, 
преработки на база на шеќер, оцетна асенција во 
оригинални пакувања, конзервирано млеко во ори-
гинални пакувања, млечни производи (пресно масло, 
врхње и кајмак), пресно квалитетно домашно овош-
је, јужно овошје, конзервирано овошје и овошни 
преработки (компоти, мармалад, џемови, желе, слат-
ко и кандирано овошје), слачица, сенф, овошни со-
кови и овошни сирупи во оригинално пакување, 
конзервиран и сушен зеленчук, печурки суви и 
пресни, маслини, ориз, леќа и грав, конзервирано 
сушено месо, индустриски месни преработки (са-
лама, чварци), сушена сланина, маст и столно масло 
во оригинално пакување, маргарин, конзервирана, 
сушена, солена и чадена риба, кавијар и преработ-
ки од риба, минерални води, мед во оригинално па-
кување, алкохолни и безалкохолни пијалоци во 
оригинално пакување, ќетен алва и таан алва во 
оригинално пакување, пециво, варени јајца и гума 
за жвакање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
број 161/66. (519) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 94, страна 836, книга Ш, е запишана под 
фирма: Угостителско слаткареко претпријатие „Сне-
жана" од Горче Петров — Продавница во просто-
риите на Основното училиште „Моша Пијаде" — 
Горче Петров. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на печиво и други преработки 
и изработка на бурек, погачиња и др., продажба на 
тутун, преработки, кибрит и прибор. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Угостителското слаткарско претпријатие 
„Снежана" — Горче Петров, а согласно со решени-
ето на Собранието на општината И дади ја — Скопје 
09/4 број 3005 од 13. IV. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Велиновска 
Румена. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 320/66. (876) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 193, страна 851, книга П, е запишан под 
фирма: Индустриско производно претпријатие „Таан 
алва" од Кавадарци —• Киоск број 4 во Кавадарци, 
улица „Цано Поп Христов". Предмет на работењето 
на киоскот е: продажба на мало на готови произ-
води што ги произведува претпријатието „Таан ал-
ва" — Кавадарци и тоа: во пакувана состојба: алва, 
локум, бонбони, чоколади, кекси, печива, оранжади, 
сладолед и пиво и други готови производи. 

Киоскот е основан од Работничкиот совет на 
Индустриското производно претпријатие „Таан алва" 
— Кавадарци, а согласно со решението на Собра-
нието на општината Кавадарци број 05—2783 од 
18. IV. 1966 година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Раководител на Киоскот е Тодоров Г. Илија. 
Киоскот ќе го потпишува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 310/66. (879) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 25. V. 1966 година, рег, број 23/66, книга I, е 
запишана под фирма: Продавница за намештај 
„Треска" број 3 во Битола на Претпријатието за 
дрвна индустрија „Треска" од Скопје. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на мало 
на намештај од сопствено производство, како и 
производи на други дрвноиндустриски претприја-
тија, како дополнување на асортиманот. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Треска" од Скопје, со одлука од работничкиот со-
вет од 17. П. 1966 година и одобрението на Општин-
ското собрание во Битола број ОЗ—3142/1 од 27. IV. 
1966 година. 

Раководител на продавницата е Цветков Дими-
тар Горѓи, а ќе ја потпишува лицето што е овлас-
тено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 254/66. (899) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 332, страна 1561, книга I, е запишано 
следното: Досегашниот в. д. директор на Текстил-
ната фабрика во изградба — Гостивар, Марјановиќ 
Владимир, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За директор на фабриката е назначен Кецман 
Томислав, со решение на Собранието на општината 
Гостивар број 01—9783 од 24. ХП. 1965 година. Тој 
фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува со стариот регистриран потписник Бундалев-
ски Иван, раководител на стопанско-сметководниот 
сектор, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 53/66. (415) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека ро регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 792, страна 645 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Складиштен во Скопје на „Тара" — тргов-
ско претпријатие за промет со технички материјали 
— Београд, согласно со одлуката на работничкиот 
Совет од 16. ХП. 1965 година на претпријатието „Та-
ра" и „Копаоник" од Београд. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 21/66. (425) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 30. X. 1966 
година, страна 97, реден број 4, е запишана под 
фирма: Работилница на сода-вода и други безал-
кохолни пијалоци, со седиште во село Ново Село, 
Струмичко. Предмет на работењето на работилни-
цата е: преработка и продажба на сода-вода и 
други безалкохолни пијалоци. 

Работилницата е основана од Земјоделската За-
друга „Дрен" од село Мокрино, Струмичко. 

Раководител на работилницата е Лазар Чуков, 
кој не е овластен да ја потпишува него истата ќе 
ја претставува и потпишува управникот на задру-
гата Вангел Ефтимов. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа па 
одлуката на задружниот совет на задругата Од 
8. V. 1964 година и решението на Отсекот За сто-
панство на Собранието на општината Ново Село 
бр. 04-4-2379 од 21. V. 1964 година, 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 133/64. (307) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 30. X. 1965 
година на страна 97, реден број 5, е запишан под 
фирма: Угостителски дуќан-ресторан, со седиште 
во село Ново Село, Струмица. Предмет на работе-
њето на ресторанот е: готвење на топли јадења 
и нивна продажба. 

Дуќанот е основан од Земјоделската задруга 
„Дрен од село Мокрино. 

Раководител на дуќанот е Илија Ефтимов Ља-
чев, кој не овластен да го потпишува, него истиот 
ќе го претставува и потпишува управникот на за-
другата Вангел Ефтимов. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на задружниот совет на задругата од 
8. V. 1964 година и решението на Отсекот за сто-
панство на Собранието на општината Ново Село 
број 04-4-2379/3 од 21. V. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 134/64. (308) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на задругите на ден 30. X. 1965 
година, страна 68, реден број 3, е запишан под 
фирма: Угостителски дуќан-ресторан, со седиште 
во село Мокрино, Струмичко. Предмет на работе-
њето на угостителскиот дуќан е: готвење на топли 
јадења и продажба на населението. 

Дуќанот е основан од Земјоделската задруга 
„Дрен" од е. Мокрино, Струмичко. 

Раководител на дуќанот е Коста Николов Сто-
јанов, кој не е овластен да го потпишува, него ис-
тиот ќе го потпишува и претставува управникот 
на задругата Вангел Ефтимов. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на задружниот совет на задругата од 8. 
V. 1964 година и решението на Отсекот за стопан-
ство на Собранието на општината Ново Село број 
04-4-2379/2 од 23 VП. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
ер. 132/65. (Зов) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 18. XI. 1965 
година на страна 54, реден број 11, е запишана под 
фирма: Продавница за месо и месш! производи, 
со седиште во Штип, ул. „Маршал Тито". Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
месо и месни производи. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „1 мај" од село Долни Балван, Штипско. 

Раководител на продавницата е Петре Рамба-
бов, ној не е овластен да ја потпишзтва, него ис-
тата ќе ја претставува и потпишува директорот на 
задругата Панче Рамбабов. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на задружниот совет на задругата број 
1277 од 15. XI. 1965 година и одобрението на Со-
бранието на општината Штип број 05-9698 од 
6. XI. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 175/65. ' (315) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. број 123, 
страна 829, книга I, е запишана под назив: Земјо-
делска задруга „Костадин Зупов" — е. Смоквица, 
Гевгелија. Предмет на работењето на задругата е: 
да организира соработка на работните луѓе што 
работат со свои или задружни средства за работа 
иво областа на земјоделството; да организира коопе-
рација со индивидуалните производители со сред-
ствата на задругата и индивидуалните производи-
тели на земјоделско-сточарско производство, како 
и производство на своја економија; да го откупи 
и го пласира производството од индивидуалните 
производители и кооперанти; да ги снабдува про-
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изводителите — членови на задругата со репро-
дукционен материјал и ги кредитира производите-
лите за зголемување на производството, како и ги 
снабдува истите со стока од широка потрошувач-
ка. Исто така им врши услуги (орање, превоз и 
др.) со своите машини, како и им дава стручна 
помош преку своите стручњаци од задругата. 

Задругата е основана од основачите на осно-
вачкото собрание, одржано на 5. ХИ. 1965 година, 
и тоа: Јован Бундов, Васил Зупов, Мито Паласка-
ров, Костадин Г. Дебников, Петар Марачков, То-
дор Трампов, Тодор Зарлинов, Блажо Кавазов, Бо-
рис Праматаров, Тодор Дигалов, Крсте Бундов 
Лазар Николов, Мито К. Дагалев, Милчо Јованов, 
Васил Картов, Ристо Бундов, Кирил Дебников, 
Мито Делиманов, Горѓе Деломанов, Душан Дели-
манов, Јован А. Ристов, Георге К. Дагалев, Георге 
Дебников, Ангел Л. Динев, Никола Паласкаров, 
Кирил Трампов, Донче Косев, Атанас Трампов, 
Никола Проданов, Кирил Косев, Крсте М. Косев, 
Крсте Р. Проданов, Мито Бошнаков, Блажо М. 
Бошнаков, Илија Јанев, Славчо Трајков, Ристо 
Проданов, ѓорѓе П. Зрлинов и Ангел П. Палас-
каров. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето Мито Па-
ласкаров, в. д. директор. 

Членови на управниот одбор на задругата се: 
Крсте М. Косев, Лазар Николов, Атанас Трампов, 
Мито Делиманов и Мито Паласкаров. Претседател 
на управниот одбор е Крсте Косев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 116/66. (449) 

Окружниот стопански суд во Штип »објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 22. XI. 1965 
година на страна 97, реден број 2 е запишано след-
ното: Се проширува дејноста Земјоделската за-
друга „Единство" од село Робово, Пехчсво, и тоа: 

1. снабдување на задругарите со градежен ма-
теријал и откуп на тој материјал, 

2. подржавање на крчма, 
3. прибирање и чување ш р и на штедни влогови. 

Проширувањето на дејноста е запишано во 
регистарот врз основа одлуката на задружниот со-
вет на задругата од 1$. XI. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр 176/65. (ЗОО) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 10. XII. 
1965 година на страна бб, реден број 5 е запи-
шано следното: Досегашниот книговодител на Зем-
јоделската задруга „Зорка" од село Ерџелија, Штип-
ско, Ванчо Тодоров Симеонов, е разрешен од Дол-
жност. На негово место за книговодител е назна-
чен Лазо Тоде® Петров, кој заеднички со управ-
никот ќе ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 183/65. (318) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 17. XII. 1965 
година, страна 105, реден број 3, е запишано след-
ното: Досегашниот управник на Занаетчиската за -
друга за довршни работи во високоградба „Маке-
донија" од Берово, Мирко Борисов Сол тирев, е 
разрешен од должност. На негово место за в. д. 
управник е назначен Јован Илија Китински. 

Промената на управникот е запишана во реги-
старот врз основа на записникот на управниот од-
бор на задругата бр. 392 од 15. XII. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 188/65. (289) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден XII. 1965 
година на страна НО, реден број 15 е запишано 
следното: Досегашниот управник на Земјоделската 
задруга „Ванчо Трајков" од Пробиштип, Ангел Сто-
јанов Василевски, е разрешен од должност. На не-
гово место за директор е назначен досегашниот 
книговодител на задругата Тоде Лазов Кралев. 

Истовремено за шеф на сметководството на за-
другата е назначен Унчо Наумов, чии потписи 
важат поединечно. 

Примената е запишана во регистарот врз ос-
нова на решението на задружниот совет на задру-
гата број 12159/1 од 6. XII. 1965 година и одлу-
ката број 1260/1 од 6. XII. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 182/65. (298) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на ден! 27. XI. 1965 
година под рег, број 2/55, книга I е запишано след-
ното: Земјоделската задруга „Коле Канински" од 
село Канино, Битола, престана со својата работа 
и се брише од регистарот на задругите поради при-
појувањето кон Земјоделската задруга за заед-
ничка обработка на земјата „„Светлост" од село 
Породин. 

Промената е извршена врз основа на одлуката 
од задружниот совет на Земјоделската задруга 
„Светлост" од село Породин број 1191 од 17. XI. 
1965 година и одлуката од задружниот совет од 
Земјоделската задруга „Коле Канински" од село 
Канино број 278 од 19. X. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 262/615. (56) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-2152 од 4. IV. 1966 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 202, рег. број 202/И, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ѕидар Андон Апостолов Варе-
лов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето 
на дуќанот е: ѕидарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Андон 
Апостолов Варелов. (68) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Кочани број 03-2791 од 27. IV. 1966 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 208, рег број 208/11, занает-
чискиот дуќан под фирма: Колар Илија Ристов 
Ѓорѓиев, со седиште во село Жиганци. Предмет 
на работењето на дуќанот е: коларски изработки 
и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопстзеникот Илија 
Ристов Ѓорѓиев. {76) 

Врз основа на дозволата од Собранието на оп-
штината Валандово број 03-1431/1 од 12. V. 1966 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници под рег. број 53, реден број 
1, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма Сода-
џија Блажо Горѓе Попов, со седиште во Валандово. 
Предмет на работењето на дуќанот е: продажба на 
безалкохолни пијалоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блажо 
Горѓе Попов. . (79) 
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Врз основа на дозволата од Собранието на оп-
штината Валандово број 03-1451/1 од 14. V. 1966 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници под рег. број 54, реден број 
1, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сода-
џија Божидар Добросав Костиќ, со седиш**«* во 
Валандово. Предмет на работењето на дуќанот е: 
продажба на безалкохолни пијалоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Божи-
дар Добросав Костиќ. (80) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово, е запишан во ре-
гистарот на занаетчискиот дуќани и работилници, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер 
Киро Јованов Гаштеовски, со седиште во Бе-
рово Предмет на работењето на дуќанот е: ѕидаро-
фасадерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Јованов Гаштеовски. (81) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово«, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 45, рег. број 732, книга II, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кројач Петар Ефтимов Симев-
ски, со седиште во Берово. Предмет на работењето 
на дуќанот е: шиење на машка облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Ефтимов Симевски. (82) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани број 03-3435 од 25. V. 1966 година, е запи-
шан во регистарот на угостителските дуќани угос-
тителскиот дуќан под фирма: Бифе на Илија Ива-
нов Ѓорѓиев, со седиште во Кочани. Предмет на ра-
ботењето на бифето е: точење на сите видови ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци и едноставни во 
поголем дел ладни јадења. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија 
Иванов Ѓорѓиев. (88) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство, комунални работи и финансии на Собра-
нието на општината Берово, е запишан во регис-
тарот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 46, рег. бр. 733, книга П, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Ѕидаро-фасадер Васил Методиев 
Терзиски, со седиште во село Смојмирово. Предмет 
на работењето на дуќанот е ѕидаро-фасадерски ус-
луги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил 
Методиев Терзиски. (89) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство, комунални работи и финансии на Собра-
нието на општината Берово од 18. V. 1966 година, 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 45, рег. број 731, книга II, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер 
Киро Диванизов Касмски, со седиште во С. Робово. 
Предмет на работењето на дуќанот е: ѕидаро-фаса-
дерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Диванизов Касмски. (84) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство, комунални работи и финансии на Собра-
нието на општината Берово, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 46, рег. број 735, книга П, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Слаткар Салија Љатифа Салии, со 
седиште во Берово, улица „Маршал Тито" број 90, 
Предмет на работењето на дуќанот е: слаткарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Салија 
Љатифа Салии. (90) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство, комунални работи и финансии на Собра-
нието на општината Берово од 25. V. 1966 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 46, рег. број 734, книга П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕидаро-фасадер 
Милан Јованов Поповски, со седиште во село Ру-
синово. Предмет на работењето на дуќанот е: ѕи-
даро-фасадерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Јованов Поповски. (91) 

Врз основа на дозволата од Собранието на оп-
штината Валандшо број 03-1471/1 од 18. V. 1966 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници под рег. број 55, реден 
број 1, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Фурнаџија Душко, С. Спасов, со седиште во Ва-
ландово. Предмет на работењето на дуќанот е: 
фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душко 
С. Спасов. (85) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Собранието на општината Св. Николе број 
05-1326 од 16. V. 1966 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 24, занаетчискиот дуќан под фирма: Кожу-
вар Душан Стојчев Спасев, со седиште во Св. Ни-
коле, ул. „Ленин" брот 18а. Предмет на работењето 
на дуќанот е: кожуварски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан 
Стојчев Спасев. (92) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Кочани, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 212, рег. 
број 212/П, занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕи-
дар Тодор Василев Ангелов, со седиште во Ко-
чани. Предмет на работењето на дуќанот е: зи-
дарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор 
Василев Ангелов. (86) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 46, рег. број 737, книга П, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Кројач Здравко Глигоров Пех-
чевски со седиште во Берово. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Здравко 
Глигоров Пехчевски. (93) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Кочани, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 209, рег. 
број 209/П, занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕи-
дар Кирил Иванов Спиридонов, со седиште во Ко-
чани. Предмет на работењето на дуќанот е: зидар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирил 
'Иванов Сгшридонов. (87) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
бранието на општината Берово, е запишан во ре-
на страна 46, рег. број 738, книга П, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ѕидар-фасадер Глигор Николов 
Ковачовски, со седиште во село Смојмирово. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: ѕидаро-фасадерски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Глигор 
Николов Ковачовски. (94) 
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Врз основа на дозволата од Одделението за 
Стопанство и финансии на Собранието на општи-
ната Кочани, е запишан во регистарот на занает-
чиските дуќани и работилници на страна 213, рег. 
број 213/П, занаетчискиот дуќан под фирма: Илјази 
Рамадана Шучери, со седиште во Кочани. Предмет 
на работењето на дуќанот е: производство и про-
дажба на печена вар. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илјази 
Рамадана Шучери. (95) 

Врз основа на решението на Отсекот за стопан-
ство на Собранието на општината Валандово број 
3631/1 од 15. XI. 1965 година, е избришан од регис-
тарот на занаетчиските дуќани и работилници од 
страна 12, р. бр. 1, занаетчискиот дуќан на Ристо 
Н. Занов ,котлар, од Валандово. (194) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани број 
03-9265 од 25. XI. 1965 година, е избришан од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници од 
страна на 288, рег. бр. 288/Ш, занаетчискиот дуќан 
на Гушков Андон, шивач, од Кочани. (204) 

Врз основа на решението на Одделението за сто-
панство, комунални работи и финансии на Собра-
нието на општината Берово број 370/1, е избришан 
од регистарот на занаетчиските дуќани И работил-

ници, занаетчискиот дуќан на Абази Желадинов 
Рамадан, слаткар, од Берово. (32) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-397 од 27. I. 1966 година, е избришан од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
од страна 166, рег. број 166/1, занаетчискиот дуќан 
на Серафимов Кузманов Стојан, шивач со деловно 
седиште во село Оризари. (40) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 210, рег. број 210/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Ремзија 
Мислими Мерсими, со седиште во село Зрновци. 
Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и 
продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Решија 
Мислими Мерсими. (96) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 214, рег. број 214/П' 
занаетчискиот дуќан под фирма: Ѕидар Ефтим 
Милев Папагановски со седиште во Кочани. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: Зидарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ефтим 
Милев Папагановски. (97) 

Врз основа на решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани броЈ 
03-480 од 22. П. 1966 година, е избришан од регис-
тарот на занаетчиските дуќани и работилници од 
страна 188, рег. број 188/1, занаетчискиот дуќан на 
Ташков Митков Љубо, чевлар, од Кочани. (42) 

Врз основа на решението на Отсекот за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
820/1 од 14. III. 1966 година, е избришан од регис-
тарот на занаетчиските дуќани и работилници од 
рег. број 48, ред, бр. 1, книга I, занаетчискиот ду-
ќан на Хакииси Р. Харун, лебл ебиџија, од село Јо-
сифово. (56) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 215, рег. број 215/П, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар Ратко Пет-
рушев Иванов, со седиште во Кочани, ул. „Анче 
Пенов". Предмет на работењето на дуќанот е: бра-
варски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ратко 
Петрушев Иванов. (98) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Кочани, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 215, рег. број 215/П 
занаетчискиот дуќан под фирма: Машинобравар 
Гуро Милошев Арсов, со седиште во Кочани, ул. 
„Богомилска". Предмет на работењето на дуќанот 
е: машинобраварски услуги. 

Фирмата ќе та потпишува сопственикот Ѓуро 
Милошев Арсов. (99) 

Врз основа на решението на Одделението за оп-
штостопакски работи и финансии на Собранието 
на општината Крушево број 04-27/3 од 22. П. 1965 
година, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници од страна 92, книга I, рег. 
број 92 занаетчискиот дуќан на Христоски Михајло 
Наум, лимар, од Крушево. (136) 

Врз основа на решението на Отсекот за стопан-
ство на Собранието на општината Валандово број 
823/1 од 14. Ш. 1966 година, е избришан од реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници од 
рег. број 29, реден број 1, книга I, занаетчискиот 
дуќан на Сулејман Џ. Сулејманов, леблебиџија, од 
Валандово. (58) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-1499 од 4. Ш. 1966 година, е избришан од 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
од страна 210, рег. бро^ 210/П, занаетчискиот дуќан 
на Милан Стојанов Ковачки, фотограф, од Кочани. 

(бб) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-2214 од 4. IV. 1966 година, е избришан од 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
од страна 317, рег. број 317/ГУ, занаетчискиот дуќан 
на Атанасов Јорданов Борис, фризер за мажи, од 
село Оризари. (70) 

Врз основа на решението бр. 03-2299 од 8. IV. 
1966 година на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Кочани, е избришан од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
од страна 280/Ш, рег. број 280/Ш, занаетчискиот 
дуќан на Реџеп Јусеинов Шајинов, сода-вода, од 
Кочани. (71) 

Врз основа на решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-2858 од 29. IV. 1966 година, е избришан од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
од страна 56, рег. број 56/1, занаетчискиот дуќан 
на Стојчо Наумов Трајчев, сода-вода, од Кочани. 

(77) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово од 27. IV. 1966 го-
дина, е избришан од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници од рег. број 656, страна 36, 
книга П, занаетчискиот дуќан на Абази Ремзи, 
слаткар, од Берово. (78) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство, комунални работи и финансии на Со-
бранието на општината Берово број 03-1610/1 од 
18. V. 1966 година, е избришан од регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници од рег. број 
720, страна 44, книга П, занаетчискиот дуќан на 
Бојчев Љубомиров Тодор, фурнаџија, од Берово. 

(83) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 
Потврда број 437/42 од 1-УШ-1958 год. изда-

дена од Турскиот конзулат во Скопје на Селим 
Јусуф Гоеле, Арза Селим Ј. Голе, Алика Селим Ј. 
Голеска, Хасан Селим Голе, Хилмија Хасан С. 
Голе, Хусеин Хасан С. Голе, Рамадан Хасан С. 
Голе, Рамадан Хасан С. Голе, Исмаил Хасан С. Го-
ле и Ибраим Хасан С. Голе сите од Горно Вра-
новци, Титов Велес. (5071) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО 
— Битола на име Марија Василева, ул. „Далматин-
с к и бр. 55, Битола. (3065) 

Земјоделската здравствена легитимација изда-
дена од ЗСО — Битола на име Миша Г. Петровска, 
е. Дедебалце, Битола. (3066) 

Здравствена легитимација бр. 16470, издадена 
од КЗСО — Филијала — Струга на име Мевлуда 
Дервишовска, е. Подгорци, Струга. (3067) 

Здравствена легитимација бр. 28767, издадена 
од ЗОО — Т. Велес на име Зоран Тодоров, ул. 
„Максим Горки" бр. 140, Т. Велес. (3068) 

Здравствена легитимација бр. 25349, издадена 
од ЗСО — Неготино на име Стојанче Јованов, Не-
готино. (3069) 

Здравствена легитимација бр. 11902, издадена 
од ЗСО — Радовиш на име Трајан Ристов Коцев, 
Радовиш. (3071) 

Здравствена легитимација бр. 11111, издадена 
од ЗСО — Радовиш на име Стојка Чаракчиева, ул. 
„Кузман Јосифовски — Питу" бр. 2, Радовиш. 

(3072) 
Работна книшка бр. 28118, издадена од Битола 

на име Томе Петровски, ул. „Мукос" бр. 47, Би-
тола, (3073) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
— Битола на име Чона П. Кришчевска, ул. „Му-
кос" бр. 148, Битола. (3076) 

Оружен лист бр. 313/6, издаден од И в — Гев-
гелија на име Ангел Р. Ангелов, е. Серменин, Гев-
гелија. (3077) 

Здравствена легитимација на име Душан Ј. Би-
ков, е. Ресава, Кавадарци. (3078) 

Здравствена леаитимација бр. 33120, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Ријан Ниметов Ну-
редина е. Долна Гоновица, Гостивар. (3079) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Гостивар на име Јорде Мицоски, е. Ново Село, 
Гостивар. (3080) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Филијала — Кочани на име Томче Васев Јакимов, 
е. Блатец, Кочани. (3083) 

Здравствена легитимација бр. 4235, издадена 
од ЗСО — Филијала — Радовиш на име Василка 
Чанчалша, Радовиш. (3085) 

Здравствена легитимација бр. 35432 на име Шу-
крија Мемети, ул. „Кумановска" бр. 11, Тетово. 

(3086) 
Здравствена легитимација бр. 29230 на име 

Емине Мемети, ул. „Кумановска" бр. 11, Тетово. 
(3087) 

Здравствена легитимација бр. 47303 на име Неџ-
бедин Мемети, ул. „Кумановска" бр. 11, Тетово. 

(3088) 
Здравствена легитимација бр. 7526 на име И-

рије Исмаили, ул. „Кумановска" бр. 11, Тетово. 
(3089) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Михајло Стефановски, ул. „Борче 
Јовановски" бр. 24, Гостивар. (3090) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рабија Ракиповска, Скопје. (3091) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Бафтије Шабани, Скопје. (3092) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Боислав ѓорѓевиќ, Скопје. (3093) 

Ученичка книшка бр. 02-1120/4, издадена од 
Училиштето „Стив Наумов" — Скопје на име Ко-
стадинка Лангова, Скопје. (3094) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Миљаим В. Зука, Скопје. (3095) 

Влошка з а здравствена легитимација бр. 33395, 
издадена од ЗСО — Скопје на име Стојанка Зла-
танова, Скопје. (3096) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Спасе С. Цветковски, Скопје. (3097) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Азма С. Џемаилова, Скопје. (3098) 

Инвалидска карта за намалено патуваше во 
градскиот сообраќај, издадена од Скопје на име 
Димитар Ангелов, Скопје. (3099) 

Индекс бр. 3555, издаден од Медицинскиот Фа-
култет во Скопје на име Грозда Гудева, Скопје. 

(3100)« 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Анас К. Идризовски, Скопје. (3101) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Мирослав Стојанов, Скопје. (3102) 
Здравствена легитимација бр. 15793, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Слободанка Маневска, 
Скопје. (3103) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горан М. Рајчиќ, Скопје. (3104) 

Здравствена легитимација издадена отт 3'ЈО — 
Скопје на име Олга М. Милошевска, С.Зогое. (3105) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Софка Атанасова, Скопје. (3106) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Младен Илиев, Скопје. (3107) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петкана Азисова, Скопје. (3108) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —̂ 
Скопје на име Цветко Н. Миленовски, Скопје. 

(3109) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Марија Трајкова, Скопје. (3110) 
Здравствена легитимација издадена од, 3 2 0 —• 

Скопје на име Илија Димитриевски, Скопје. (3111) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО 

Скопје на име Игбан Кривца, Скопје. (3112) 
Свидетелство за завршено УШ одделение, из-

дадено од Осмолетката „Климент Охридски" — 
Скопје на име Вангел Јовчевски, Скопје. (3113) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Стручното металско училиште „Коце 
Металец" — Скопје на име Вангел Јовчевски, 
Скопје. (3114) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мите Долевски, Скопје. (3115) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Неџибе А. Сулејмани, Скопје. (3116) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Т. Спасовска, Скопје. (3117) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Доце С. Томовски, Скопје. (3118) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирко Урош Јаневски, Скопје. (3119). 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Илија П. Стојановски, Скопје. (3120) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љуба Стратева, Скопје. (3121) 

Работна книшка рег. бр. 13-996, серија бр.. 
Е-023887 издадена од Бирото за посредување на 
труд — Скопје на име Јордан Д. Дебарлиев, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бејто Муриќ, Скопје. (3123) 

Здравствена „легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје ка имо Драган Трпевски, Скопје. (3124)> 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



Стр. 406 — Бр. 26 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Белгизаре Кастрати, Скопје. (31215) 

Индекс бр. 1786, издаден од Медицинскиот фа-
култет во Скопје на име Петко Ложанковски, 
Скопје. (3126) 

Свидетелство за завршена П година занает-
чиско училиште, издадено од Училиштето „Коце 
Металец" — Скопје на име Борис Дамјанов, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Љубомир Каевски, Скопје. (3128) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Орце Николов" — Скопје на име 
Владимир Костов, Скопје. (3129) 

Свидетелство за завршен Ш клас, издадено од 
Гимназијата „Кочо Рацин" — Г. Петров на име 
Иван С. Д ој ниновски, Скопје. (3130) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јованка Арангеловска, Скопје. (3131) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Јагода Кос та динов а, Скопје. (3132) 

Здравствена легитимација издадена ОД ЗСО 
»Скопје на име Петар Ицмарелов, Скопје. (3133) 

Свидетелство бр. 25, за завршена I година, из-
дадено од ЕЗУСЦ — „Коце Металец" — Скопје 
на име Борисав Ристиќ, Скопје. (3134) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Селвер Илијазова, Скопје. (3135) 

Ученичка книшка за завршено П одделение, 
издадена од Осмолетката „Браќа Миладинови" — 
Скопје на име Етем Илијазовски, Скопје. (3136) 

Пасош бр. 1105945, издаден од СВР — Скопје 
на име Демчо Демир, Скопје. (3137) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Олга М. Заревска, Скопје. (3139) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милутин Т. Чакаров, Скопје. (3140) 

Работна книшка бр. 153402/292, издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Скопје на име 
Јосиф Јовановиќ, Скопје. (3141) 

Здравствена легитимација на име Душан Ве-
лјанов, Битола. (3142) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Цвета Милевска, ул. „Охрид" бр. 
69, Битола. (3143) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Роса Костова, ул. „4 јули" бр. 24, 
Битола. (3144) 

Здравствена легитимација бр. 19652 гл име Ми-
хајло Димитровски, ул. „Маркс-Енгелс" бр. Зоб, 
Битола. (3145> 

Здравствена легитимација издадена од КЗ СО 
— Филијала Кичево на име Александар Стефа-
новски, Кичево. (3146) 

Здравствена легитимација бр. 44727, издадена 
од КЗСО — Прилеп на име Велимир Ѓуровски, е. 
Растеш, Македонски Брод. (3148) 

Здравствена легитимација бр. 61999, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Мара Угринова, ул. 
„18 ноември" бр. 2, Гостивар. (3149) 

Здравствена легитимација бр. 58205, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Оливера С. Менчевска, 
е. Вруток, Гостивар. (3150) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Делчево на име Тодора Блажова Атанасова, с. 
Саса, Делчево. (3155) 

Здравствена легитимација на име Борис Јорда-
нов Ѓорѓиевски, е. Истевник, Делчево. (31156) 

Здравствена легитимација бр. 5797, издадена 
од КЗСО — Филијала — Кочани на име Јаворка 
А. Смиленовска, е. Јакимово, Виница. (3157) 

Сообраќајна дозвола бр. 419/46, издадена од СВР 
— Штип на Земјоделската задруга „Лиљак" — 
е. Истибања, Виница. (3158) 

Здравствена легитимација бр. 721, издадена од 
КЗСО — Кр. Паланка На име Јана Радевска, Кр. 
Паланка. (3159) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО —* 
Гевгелија на име Шилибери Абази, е. Беловиште, 
Гостивар. (3160) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — . 
Гевгелија на име Миљаим Абази, е. Беловиште, 
Гостивар. (3161) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гевгелија на име Надире Абази, е. Беловиште, Го-
стивар. (3162) , 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гевгелија на име Лиман Абази, е. Беловиште, Го-
стивар. (3163) 

Свидетелство за завршен VI клас гимназија 
на име Никола Новески, ул. „Чеде Филиповски" 
бр. 104, Гостивар. (3164) 

Здравствена легитимација бр. 11018, издадена 
од К З СО — Кочани на име Герасим Спасо Трај-
ков, е. Пресека, Кочани. (316Ѕ) 

Работна книшка рег. бр. 15688, серија бр. 237017, 
издадена од Битола на име Борис Јашмоковски, 
ул. „Солун" бр. 245, Битола. (3166) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — , 
Прилеп на име Борис Палески, ул. „Ленин" бр. 205, 
Прилеп. (3168) 

Работна книшка издадена од Прилеп на име " 
Илија Тодоровски, ул. „1Г октомври" бр. 244, При-
леп. ((3169) 

• Дозвола за носење ловно оружје, рег. бр. 111, 
издадено од ОВР — Кратово на име Китан Гор-
шев Алексов, е. Кејково, Кратово. (3172) 

Здравствена легитимација бр. 2870, издадена 
од ЗОО — Кр. Паланка на име Филип Стојанов 
Алексовски, е. Подржикоњ, Кр. Паланка. (3173) 

Здравствена легитимација бр. 3909, издадена 
од КЗСО — Филијала — Кочани на име Јусин Ду-
раков Демиров, ул. „Сл. Стоименов" бр. 114, Кочани. 

- (3174) 
Свидетелство' за IV одделение на име Сулеј-

ман Б. Сулејмани, е. Чифлик, Тетово. (3175) 
Свидетелства за завршена I и П година, изда-

дени од Заботехничкото училиште во Скопје на 
име Горги Арсевски, Скопје. (3176) 

Здравствена легитимација бр. 215053, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Страхил Козаровски, . 
Скопје. (3177; . 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Ајтен и Мушереф Мемиш, Скопје, . 

(3178) ; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исак Мемети, Скопје. (3179) 

Работна книшка бр. 13551, издадена од Би-
рото за посредување на трудот , — Крушевац на 
име Стојан Николов, Скопје. (3180) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Училиштето за забари и заботехничари во 
Скопје на име Родна Шишковска, Скопје. (3181) 

Здравствена легитимација бр. 304305, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Божана Марјановиќ, Г 
Петров. (3182) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Христо Ленциќ, Скопје. (ЗПЈЗ) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимна-
зијата ,.Ј. Б. Тито" — Скопје на име Катерина 
Црвенкова, Скопје. (3184) 

Работна книшка бр. 8572/54, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Горо Митрески, Скопје. (3185) 

Свидетелство за завршено VШ одделение, из-
дадено од Работничкиот универзитет во Скопје на 
име Бошко Кокиновски, Скопје. (3186) 

Здравствена легитимација бр. 16880, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Атанас Шетловски, Скопје. 

(3187) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Лирија Јусуфооа, Скопје. (3188) 
Дозвола за носење на ловна пушка, рег. бр, 321, 

издадена од ОВР — „Кале", Скопје на име Хамди 
Беџет Далип, Скопје. (3189) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ване Д. Шахпазов, Скопје. (3190) 

Здравствена легитимација бр. 401709, издадена 
од ЗОО — Скопје на име Сехаре Н. Асановска, 
е. Синѓелик, Скопје. (3191) 
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Здравствена легитимација издадена сд ЗОО — 
Скопје на име Горѓи Ѓорѓиевски, Скопје. (3192) 

Индекс бр. 1498, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Владо Пандевски, Скопје. 

(3193) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Олга Ристиќ, Скопје. (3194) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Миле Цветановиќ, Скопје. (3195) 
Здравствена легитимација бр. 73642, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Љубица Димитровска, 
Скопје. (3196) 

Работна книшка бр. 103999/159, издадена од При-
штина на име Нусрет Хаџија, Скопје. (3197) 

Здравствена легитимација бр. 150623, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Вера Николова, Скопје. 

(319в) 
Здравствена легитимација бр. 4939, издадена од 

ЗСО — Пехчево на име Љиљана Теохарова, Пех-
чево. (3199) 

Работна книшка бр. 911/53, издадена од Скопје 
на име Иван Н. Петрушевски, Скопје. (3200) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Вера Кабровска, е. 
Горно Орехово, Битола. (3201) 

Свидетелства за завршена I и П година, изда-
дени од Средно медицинското училиште во- Би-
тола на име Евда Марушевска, ул. „Девеани" бр. 
74, Битола. (3202) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Училиштето „Никола Тесла" на име ЕкЈ>ем 
Наџи Химет, ул. „Девеани бр. 92, Битола. (3203) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
од Економското училиште во Битола на име Ван-
илица Т. Крстевска, ул. „Солунска" бр. 99, Би-
тола. (3205) 

Свидетелство за положен стручен испит, бр- 995, 
издадено од Секретар, за индустрија на СРМ на 
име Митре Д. Недансвски, ул. „Кирил Пејчиновић 
бр. 46, Битола. (3014) 

Индекс за ученик во ВЕКИ — Прилеп, бр. 807 
на име Стојан Момироски, ул. „Пиринска" бр. 22, 
Прилеп. (3021) 

Свидетелство за завршено IV одделение, бр. 5 
на име Лазар Златановски, е. Доброште, Тетово. 

(3031) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Училиштето „Моша Пијаде" — е. Дуње 
на име Ристе М. Јошевски, е. Дуње, Прилеп. (3038) 

Свидетелство за завршено VIII одделение за 
возрасни, издадено од Прилеп на име Орде На-
умоски, ул. „Цане Коњарец" бр. 103, Прилеп. (3044) 

Свидетелство за П година стопанско училиште 
на име Апостол Крстевски, е. Согле, Т. Велес. (3047) 

Свидетелство дел. бр. 1505 на име Зора Бура-
лиева, Т. Велес. (3048) 

Свидетелство на име Марија Димитријевска. 
ул. „Гине Печевски" бр. 14, Гевгелија. (3049) 

Свидетелство од IV одделение на име Драгица 
Настовска, е. Палчиште, Тетово. (3055) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Тутунското училиште Прилеп на име Крсте 
Михајлсвски, ул. „Страшо Пинџур" бр. 10, Прилеп 

Свидетелство за Ш клас, издадено од Тутун-
окото училиште во Прилеп на име Благоја Гино-
ски, ул. „Илка Присаѓанка" бр. 4а, Прилеп. (3059) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Тутунското училиште во Прилеп на име Светислав 
Трајковић ул. „Киро Нацевски" бр. 19, Прилеп. 

(3060) 
Свидетелство за завршен П клас, издадено од 

Тутунското училиште во Прилеп на име Светислав 
Трајковић, ул. „Киро Кацевски" бр. 10, Прилеп. 

(3061) 
Свидетелство за завршено IV одделение, изда-

дено од Училиштето „Стив Наумов" во е. Големо 
Црско', Кичевско на име Динка Стефановска, ул. 
„Козара" бр. 12, Битола. (3074} 

Свидетелство за завршено IV одделение, из-
дадено од Осмолетката „Хр. Узунов" — е. Цер, 
Кичевско на име Бала Стојановска, ул. „Кирил и 
Методи" бр. 10, Битола. (3075) 

Диплома за завршена средна техничка текстил-
на школа, бр. 481 на име Никола Спасоски, ул. 
„Браќа Симоски" бр. 32, Тетово. (3070) 

Ученичка книшка за завршено VI одделение, 
издадена од Основното училиште „Моша Пијаде" 
— Гостивар на име Исмет Менга, ул. „Слободан 
Пеноски бр. 30, Гостивар. (3081) 

Свидетелство за УШ одделение, бр. 148/62, из-
дадено од Основното учил. „Ванчо Прке" — Дел-
чево на име Ампо Т. Георгиев, ул. „Царевоселска" 
бр. 80, Делчево. 3082) 

Свидетелство за IV одделение, бр. 25, издадено 
од Основното училиште во е. Блатец на име Ли-
ман Ејуп Дураков, е. Блатец, Виница. (3084) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Индустриското училиште „Злате Ма лакоски" — 
Гостивар на име Неџбедин Фејзула ји, е. Врап-
чиште, Гостивар. (3147) 

Свидетелство од П клас УЗУС на име Гуили-
зар Мемедали Врева, Гостивар. (3151) 

Свидетелство од П клас УЗУС на име Сулеј-
ман Исмаил Руипа, Гостивар. (3152) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија на 
Љупчо Коцев, ул. „Браќа Миладинови" бр. 8, Штип. 

(3153) 
Свидетелство за завршено УШ одделение, бр. 

186, издадено од Основното училиште „Моша Пи-
јаде« — Гостивар на име Слободан Смиљковски, 
ул. „Железничка" бр. 1, Гостивар. (3154) 

Свидетелство бр. 11 за завршено општо сбра-
зов. курс на име Драги И. Колевски, е. Обедник, 
Демир Хисар. (3167) 

Свидетелство за завршен V клас гимназија, из-
дадено од Гимназијата „Мирче Ацев" на име Вера 
Богеска, ул. „Кузман Јосифовски" бр. 232, Прилеп. 

Свидетелство за завршена П година средно ту-
тунско училиште на име Живко Богдацоски, ул. 
„Круме Ласкоски" бр. 14, Прилеп. (3171) 

Земјоделска здравствена легитимација изда-
дена од ЗСО — Битола на име Мијо Ј. Мијовски, 
е. Гнеотино, Битола. (3206) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Бона Кабровска, е. 
Горно Орехово, Битола. (3207) 

Свидетелство за завршено УШ одделение за 
возрасни на име Ордан Димески, ул. „Мице Козар" 
бр. 171, Прилеп. (3208) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Спасија Јованоска, ул. „Моша Пи-
јаде" бр. 73, Прилеп. (3209) 

Свидетелство за завршено IV одделение на 
име Веселин Јакимовски, е. Луке, Кр. Паланка. 

Здравствена легитимација бр. 609/55, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Алил Мемети, Го-
стивар. (3212) 

Здравствена легитимација на име Рамадан Г. 
Рамадан, е. Камењане, Тетово. (3213) 

Свидетелство бр. 01-360 за завршена П година 
издадено од Економското училиште, „Чеде Фили-
п о в и " — Гостивар на име Петре Миркоски, ул. 
„Гоце Делчев" бр. 1а, Гостивар. (3214) 

Здравствена легитимација бр. 29127, издадена 
од КЗСО — Штип на име Виолета Драги Петрова, 
е. Оризари, Кочани. (3215) 

Здравствена легитимација бр. 7341, издадена 
од КЗСО — Филијала — Делчево на име Мирса 
Василева Петрова, е. Драмче, Делчево. (3216) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5003, 
издадена од КЗСО — Пробиштип на име Блаже 
Стојмиров Арсов, е. Добрево, Пробиштип. (3217) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Скендер Шабан Селими, е. Чајлане, Г. Петров. 

Свидетелство за завршено градежно училиште 
во Струга на име Перо Кољоски, е. Биџево, Струга. 
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КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија при Тутунското здруже-

ние „Мице Козар", Прилеп, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетото работно место 
Секретар со вршење на повремена должност бла-
гајник на Здружението. За работното место се ва-
рат следните услови: 

Да има завршено средно земјоделско училиште 
со над 10 години работно искуство во струката, со 
познавање на земјоделско производство, а посебно 
познавање на производството и обработката на ту-
тунот, како и агротехниката во тутунопроизводство-
то. Покрај стручните познавања да има организаци-
оно административни способности. 

Ли*, доход според правилникот за ра спаде лба 
на личниот доход на Здружението. 

Кандидатите заедно со молбата поднесуваат 
кратка бг ^графија за движење во службата, ле-
карско ув рение, доказ за школската подготовка и 
работното искуство. За лица во работен однос и 
согласност од работната организација каде што ра-
ботат. 

Нексмплетираните документи нема да се земат 
на разгледување. 

Конкурсната комисија ќе ги разгледува молбите 
првиот ден по истекот на конкурсних^ рок. Конкур-
сот е отворен од 1 септември 1966 год. па се до 15 
септември 1966 година.. (1335) 

Советов при Основното училиште „Александар 
Урдаревски", село Бразда, 

р а с п и ш у « * 

К О Н К У Р С 

за следните работни места: 

1. Наставник по математика 1 

2. Наставник по биологија и хемија 1 
3. Наставник по ОТО со дополнување на фи-

зика 1 

4. Учители за одделенска настава на шиптар-
ски наставен јазик 2. 

У С Л О В И 

Под реден број 1, 2 и 3 завршена педагошка 
академија на соодветната група и под реден број 
4 завршена учителска школа или П. А. — одде-
ленска настава. Конкурсот ќе трае 30 дена од де-
нот на објавувањето. (1334) 

Врз основа на добиената согласност од Репуб-
личкиот секретаријат за народно здравје и соци-
јална политика на СРМ — Скопје, Конкурсната 
комисија на Градската станица за брза помош — 
Скопје 

р а о п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работно место лекар на специ-
јализација по: 

Гинекологија и акушерство 1 раб. место. 
УСЛОВИ: Да има завршено медицински фа-

култет со обавезен лекарски стаж, положено стру-
чен испит и 2 години работен стаж и да познава 
еден странски јазик. 

По полагањето на специјалистичкиот испит ли-
цето се става на располагање на Станицата за брза 
помош Скопје. 

Пријави со потребна документација се подне-
суваат до Конкурсната комисија на Станицата за 
брза помош во рок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на Конкурсот. 

Предност имаат лекари од Станицата за брза 
помош. 

Личен доход според основите и мерилата утвр-
дени со Правилникот за распределба на личниот 
доход на работниците во Станицата. (1177) 

СОДРЖИНА 

Страна 

138. Решение за определување установи и ор-
низации што делегираат претставници во 
Управниот одбор на Републичкиот фонд 
за научноистражувачка работа — — 393 

139. Решение за разрешување и именување 
на член на Советот на Историскиот 

музеј на Македонија — — — — — 393 
140. Решение за престанување мандатот и за 

именување членови на Управниот одбор 
на Републичките средства на заеднич-
ките резерви — — — — — — — 393 

341. Решение за престанување мандатот и 
именување членови на Управниот одбор 
на Републичкиот фонд за научноистра-
жувачка работа — — — — — — — 394 

142 Решение за разрешување од должност на 
директорот на Дирекцијата за мелиора-
тивните системи во Социјалистичка Ре-
публика Македонија — — — — — 394 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие — Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10-а. 
Пешт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорев уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-698 при 

Народната банка — Скопје. Графички завод 99 Гоце Делчев" — Скопје 


