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268. 
Просветно-културниот собор на Собранието на 

Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 8 и 9 јули 1968 година, ги 
претресе материјалите за спроведувањето на Пре-
пораката на Просветно-културниот собор за по-
добрување материјалната положба на студентите 
(„Службен весник на СРМ" 23/65), изготвени од 
Републичкиот секретаријат за образование, наука 
и култура, Републичката заедница на образова-
нието, Сојузот на студентите на Југославија, 
Универзитетски одбор — Скопје и Студентскиот 
центар — Скопје. 

Врз основа претресот на материјалите и из-
вештајот на Одборот за образование и наука на 
Соборот, а по предлог од Групата образувана од 
Соборот за подготвување Предлог на заклучоци, 
Просветно-културниот собор, на својата седница 
одржана на 30 септември 1968 година, ги донесе 
следните 

ЗАКЛУЧОЦИ 
ЗА НАТАМОШНО ПОДОБРУВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ-
НАТА ПОЛОЖБА НА СТУДЕНТИТЕ И СИСТЕ-
МОТ НА КРЕДИТИРАЊЕ И СТИПЕНДИРАЊЕ 

Разгледувајќи ги материјалите во врска со 
спроведувањето на Препораката на Соборот за 
подобрување материјалната положба на студентите, 
Соборот констатира дека Препораката навреме ги 
открила и истакнала оние прашања кои и денес 
ништо не изгубиле од својата актуелност, бидејќи 
таа инсистира на решавањето на оние проблеми 
за кои се залага и целото студентско движење 
во нашата земја. 

Соборот, исто така, констатира дека Препора-
ката има извршено определено позитивно влијание 
врз општествено-политичките заедници и работ-
ните организации за натамошно подобрување ма-
теријалната положба на студентите и за изграду-
вање системот на кредитирање и стипендирање. 

Но, и покрај постигнатите резултати, сеуште 
постојат бројни проблеми во оваа област, што се 
резултат и на нецелосното спроведување поли-
тиката на кредитирањето и стипендирањето, за-
цртана во Препораката на Соборот. 

Соборот констатира дека и покрај зголемува-
њето на вкупните средства за стипендии и кре-
дити, тие се недоволни да ги покријат нарасна-
тите потреби. Во изминатиот период бројот на 
стипендиите е во опаѓање, наспроти приливот на 
нови студенти што е во постојан пораст. Од друга 
страна, бројот на доделените кредити е во посто-
јан пораст, со што почнува да се остварува замис-
лата кредитирањето да стане доминантна форма 
во системот на материјалното обезбедување на 
студентите. Но, потребно е да се истакне дека 
оваа форма на материјално обезбедување на сту-
дентите е недоволно развиена и таа, пред се, се 
среќава во практиката на Републичката заедница 
на образованието и во некои основни заедници 
на образованието. 

Соборот, исто така, констатира дека не е це-
лосно остварена интенцијата на Препораката кре-
дит под определени услови да може да добие 
секој студент кој има таква потреба. Средствата 
за давање кредити не растат по обем како што 
растат зголемените барања. Во оврј период, бан-

ките не пројавиле никаков интерес за нивното 
вклучување во системот на кредитирање на сту-
дентите. 

Со зголемувањето на вкупните средства за 
стипендии и кредити бележи пораст и износот 
на стипендиите односно на кредитите, но овој по-
раст не е во согласност со зголемените потреби и 
трошоци на живеењето на студентите. 

Соборот констатира дека е подобрена социјал-
ната и народносната структура на корисниците на 
средствата за кредити и стипендии. 

Во досегашната практика при доделувањето 
на стипендии и кредити има појави на одредени 
пропусти и негативности. Поради непостоење на 
доволно објективизиран критериум за распределба 
на средствата за стипендии и кредити (особено 
во работните организации), тие се доделувани и 
на студенти кои се материјално обезбедени. Ис-
клучок од ова претставува практиката на Репуб-
личката заедница на образованието. 

Соборот смета дека појавите на пропусти и 
негативности во доделувањето на кредити и сти-
пендии биле и како резултат на необезбедената 
јавност при изборот на кандидатите и отсуството 
на организацијата на студентите во решавањето 
на овие прашања. 

Во овој период направени се позитивни че-
кори во користењето на средствата за стипендии 
за дефицитарните струки, додека малку е сторено 
за користењето на овие средства за постдипломски 
студии и за стипендирање на талентираните 
млади луѓе. 

Исто така, подобрен е и увидот на давателите 
на стипендиите и кредитите во успехот во сту-
диите и создадени се ^ д е ф и н и р а н и односи меѓу 
давателите и корисниците на кредитите и стипен-
диите. 

Соборот констатира дека, покрај истакнатите 
проблеми, во претресот беа покренати и бројни 
други прашања од материјалниот стандард на сту-
дентите (здравствена заштита, домови и друго) "и 
дека во идниот период треба да се пристапи кон 
нивно решавање. 

Врз основа на материјалите, констатациите и 
претресот, Соборот ги донесува следните 

З А К Л У Ч О Ц И 
Со цел да се обезбедат потребни услови за по-

добрување материјалната положба на студентите 
и натамошно развивање системот на кредитирање 
и стипендирање, Соборот смета дека е нужно: 

1. Општествено-политичките заедници, заед-
ниците на образованието и работните организации 
да вложат посебни напори за зголемување на 
средствата за стипендирање и кредитирање на 
студентите. 

Исто така треба да се вложат усилби за зго-
лемување висината на стипендиите односно кре-
дитите и тие постојано да се усогласуваат со тро-
шоците на живеењето на студентите. 

2. Кредитирањето во идниот период треба да 
стане основна и најмасовна форма во системот 
на материјалното обезбедување на студентите. За 
да се обезбеди користењето на средствата за кре-
дити да стане што помасовно, потребно е кре-
дитите да се даваат како без камати или со бе-
нифицирани камати, исто така и со економски 
камати. Потребно е да се вложат натамошни на-



9 октомври 

пори за вклучување на банките во кредитира-
њето иа студентите. 

За таа цел Извршниот совет и Републичкиот 
секретаријат за образование, наука и култура, 
треба да преземат соодветни мерки за вклучување 
на банките во кредитирањето па студентите. 

3. Соборот посебно истакнува дека давањето 
стипендии и натаму треба да продолжи и да по-
служи за решавање недостигот од кадри од де-
фицитарните струки, нужни за развојот на на-
шата општествена заедница. 

Исто така, стипендијата треба да биде доде-
дувана на талентирани млади луѓе како за време 
на редовните студии, така и за постдипломски 
студии и за специјализации. 

За да се обезбеди постојано подобрување 
структурата на студентите по народности, потреб-
но е да се продолжи со давањето стипендии на 
студенти од редот на народностите. 

4. Во идниот период сите даватели на сти-
пендии и кредити треба да вложат напори т>т да 
обезбедат посправедливи и пообјективизирани кри-
териуми во доделувањето на стипендии и кредити, 
со што во практиката би се ликвидирале појавите 
на субјективизам и стихијног. Потребно е да се 
изградат такви критериуми, во чија основа реша-
вачки фактор треба да бидат успехот, материјал-
ната состојба на студентите и редовност односно 
времетраењето на студиите. Ваквите критериуми 
треба да послужат и при зголемувањето на кре-
дитите и стипендиите во текот на студиите и при 
намалувањето односно ослободувањето од обвр-
ските за враќање на кредитите. 

5. Натамошната демократизација во управува-
њето и распределбата на средствата за стипендии 
и кредити претставува една од основните прет-
поставки во решавањето на проблемите во оваа 
област. 

Сите даватели на стипендии потребно е да 
обезбедат: 

— јавност во работата ири доделувањето на 
стипендии и кредити и редовно информирање за 
резултатите од конкуренте; 

— доделувањето на стипендии и кредити да 
се врши само преку конкурс, а во работата на 
конкурсните комисии да се обезбеди учество на 
студентската организација; 

— објавувањето на конкуренте да се врши 
пред отпочнувањето на учебната година, а ис-
платата на кредитите односно стипендиите да се 
врши преку благајните на високошколските ин-
ституции ; 

— право на жалба, ако кандидатот не е задово-
лен со одлуката на конкурсната комисија. 

6. Соборот, врз основа на досегашните искуст-
ва, посебно укажува на потребата од преиспиту-
вање на сите нормативни акти (статути, правил-
ници и друго) ка ј сите даватели на стипендии и 
кредити и нивно изменување и дополнување. 

7. Соборот смета дека е нужно давателите на 
стипендии да извршат најитна ревизија на сите 
доделени стипендии со цел да се отстранат поја-
вените субјективизми и недостатоци. 

Републичкиот секретаријат за образование, 
наука и култура, во соработка со Републичката 
заедница на образованието, до крајот на месец 
декември 1968 година да му поднесе на Соборот 
извештај за спроведувањето па овој заклучок, 
како за бројот и проблемите во доделувањето сти-
пендии и кредити во учебната 1968/1969 година. 

8. За што поцелосно согледување и решавање 
на другите прашања од студентскиот стандард 
(здравствена заштита, домови и друго), Соборот 
ја задолжува образуваната група на седницата 
на Соборот одржана на 8 и 9 јули 1968 година, 
да му предложи на Соборот програма на праша-
њата од студентскиот стандард со соодветни ре-
шенија. 

9. Извршниот совет и Републичкиот секрета-
ријат за образование, наука и култура да се гри-
жат за остварувањето на овие заклучоци. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РГ:ПУБЛИК<* 
МАКЕДОНИЈА 

Број 2533 
октомври 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Просветно-културниот го^ф 
Драги Тозија, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд во Скопје, се води по-
стапка по правната работа- на тужителката Убав-
ка Божиновска, од Тетово, ул. „Илинденска" бр. 
101, против тужениот Љубомир Божиновски од с\ 
Раотинце, Тетовско, а сега во Франција, со не-
познато место на живеење, за развод на брак. 

Се задолжува тужениот Љубомир Божиновски 
во срок од 30 дена да ја достави својата точна 
адреса илхт да се јави во судот. Во колку во 
одредениот срок не се јави, ќе му биде поставен 
привремен старател, согласно член 75 од ЗПП. 
кој ќе ги застапува неговите интереси во пред-
метниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1852/67. 
(59) 

Ири Окружниот суд во Скопје, се води постап-
ка по правната работа на тужителот Миливое 
Стојковски, ул. „11 Октомври" бр. 49, Куманово, 
против тужената Јагода Стојковска, ул. „Београд-
ска" бр. 1, Куманово, сега со непозната адреса, 
^а развод на брук. 

Се задолжува тужената Јагода Стојковска во 
срок од 30 дена, да ја достави својата точна 
адреса во судот. Доколку во овој срок не се 
ј'_1ви, ќе и биде поставен привремен старател, во 
смисла па . член 77 од ЗИП, кој ќе ги застапува 
нејзините интереси во постапката. 

Од Окружниот суд во Скопје, II. бр. 847/66. 
Ј61) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Тем јановски Тале од Битола, ул. „Пробиштип", 

бр. 4. поднесе тужба за развод на бракот против 
Лазаревска Трајанка од е. Граешница, сега во 
Канада со непозната адреса. Бидејќи тужената 
е во неизвесност, се поканува во срок од 30 де-
на од објавувањето на овој оглас во , Службен 
весник на СРМ'- да се јави или да одреди свој 
застапник. Во противен случај ќе и биде одреде!, 
застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, И. бр. 172/63, 
(62) 

ОТIIIТИПСКИ СУД ВО БИТОЛА 
] Гри Општинскиот суд во Битола се боди по-

стапка за огласување за неважен чек бр. 019208 
пх потрошувачки кредит на сума од нови дина-
ри 1000, издаден од Комерцијално-инвестициоиа-
ту банка — Битола па име Васил Бошевски ЈД 
Битола. Се поканува секој оној што го наши:' 
чекот, или го притежава, или знае за истиов 
зави на судот во срок од ВО дена од денот 
објавувањето на огласот во „Службе!:! весник иг-
СРМ". Во спротивно чекот ќе се огласи за не-
важен. 

Од Општинскиот суд во Битола. Р. бр. 243'63. 
(58) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК. НА СРМ Стр. 522 — Бр. 33 



Бр. 33 — Стр. 523 

ИСПРАВКА 
Во огласот на Општинскиот суд Прилеп, Р. 

бр. 229/67 за објавување загубено свидетелство за 
завршено трговско училиште и диплома за за-
вршен испит на Гулеска Јованоска Блага од При-
леп, објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 
41/67, на страна 771, место зборовите: „Тулеска" 
и „учебната 1952/53" треба да стои „Гулеска" и 
„учебната 1951/52 година." 

ЛИКВИДАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 586, 
страна 423, книга III, е запишано следното: Сред-
но-техничкото градежно училиште „Јанко Ми-
хајлове™" — Кичево, со решението бр. 02-3449/1 
од 29. IV. 1968 г. на Собранието на општината 
— Кичево се става под редовна ликвидација. 

Со решението број 1 од 3. V. 1968 година на 
Собранието на општината Кичево за ликвидатор 
е назначен Станковски Стојан, службеник во Со-
бранието на општината Кичево, кој училиштето 
под редовна ликвидација ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, сметано од 15. VII. 1968 година. 

Обврската пред банката е со еден ПОТПРЕ. 
На досегашните потписници на училиштето и 

тоа: Линковски Војо, директор, и Петроски Сто-
јан, претседател на работната заедница, им пре-
станува правото за потпишување, бидејќи се раз-
решени од должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 77 од 6. VIII. 1968 година. (1719) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 5Ѕ 
страна 240, книга I, е запишано следното: Специ-
а л ната болница за бел од робна туберкулоза — 
Кратово, со решението бр. 06-3200 од 25. VI. 1963 
година на Собранието на општината Кратово се 
става под редовна ликвидација. 

За ликвидатор на споменатата болница е на-
значен со решението бр. 08-3297 од 2. VII. 1968 
година на Собранието на општината Кратово, Вла-
до Стојановски, книговодител во Кратово, кој ис-
тата под редовна ликвидација ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овлас-
тувањето, сметано од 10. VI. 1968 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
На досегашните потписници на Специјалната 

болница за белодробна туберкулоза — Кратово и 
тоа: Голабовски Крунислав, в.д. директор, Тодо-
ровски Стојанов Младен, пом. директор, и Коста-
динова М. Јулка, книговодител, им престанува 
правото за потпишување, бидејќи се разрешени 
од должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 75 од 7. VIII. 1968 година. (1746) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Битола објаву-

ва дека во регистарот на установите, на 22. V. 
1968 година, рег. бр. 12/67, е запишано под име: 
Специјално основно училиште во Охрид, на Ста-
ционарната здравствена установа за лекување на 
деца заболени од реуматични и други заболува-
ња, со седиште во Охрид. Предмет на работење-
то на специјалното училиште е децата да се 
здобиваат со основно општо образование. 

Школувањето во Специјалното основно учи-
лиште е задолжително за децата од седум до 
петпаесетгодишна возраст кои се лекуваат во ис-
тата болница. 

За децата што задоцниле во своето задолжи-
телно школување, а дошле на лекување во уста-
новата, Специјалното основно училиште може да 
организира одделенија со скусено школување по 

посебен наставен план и програма приспособеча 
на нивните психофизички можности. 

Специ јал нето основно училиште во Охрид е 
основано од Стационарната здравствена установа 
за ле-е вање на деца заболени од реуматични и 
други заболувања — Охрид, со одлука бр. 01-177/1 
од 28. II. 1063 година од работничкиот совет и 
решението бр. 01-33:2/1 од 12. IV. 1968 година на 
Собранието на општината Охрид. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што 
го потпишува и основачот, односно Стационар-
пата здравствена установа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 13/68. (1177) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 22. V. 1968 
година, рег. бр. 12/67, е запишано следното: Се 
проширува дејноста на Стационарната здравстве-
на установа за лекување на деца заболени од 
реуматични и други заболувања — Охрид, уште 
со: изведување настава од I до VIII одделение 
по самата установа. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 12/68. (1178) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 22. V. 1968 
година, рег. бр. 12/67, е запишано конституирањето 
на Стационарната здравствена установа за леку-
вање на деца заболени од реуматични и други 
заболувања во Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 20/68. (1179) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 453, 
страна 693, книга П. е запишано следното: Фир-
мата на Индустриското училиште со практична 
обука „Злате Малаковски" — Гостивар, согласно 
одлуката на Советот на работната заедница од 
одржаната седница на 16. VIII. 1967 година и ре-
шението бр. 01-5484/1 од 30. VIII. 1967 година на 
Општината Гостивар се менува и гласи: Електро-
машински училишен центар „Злате Малакоски" 
— Гостивар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 7 од 14. VI. 1968 г. (1251) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 493, 
страна 9, книга III, е запишано следното: Покрај 
досегашниот потписник на Здравствениот дом — 
Дебар директорот Панчевски д-р Трајко, истиот 
во иднина ќе го потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат, во границите на овластувањето, и но-
воназначените потписници и тоа: Јаковлевски Ги-
10 ,помошник директор, Папранику Азиз, шеф на 
сметководството, и Врзиволи Фадил, благајник на 
установата, сметано од 23. X. 1967 година. 

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

бр. 102/67 од 13. VI. 1968 година. (1252) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 583, 
страна 407, книга III, е запишано следното: Деј-
носта на Заводот за урбанизам и станбено-кому-
нална техника на СРМ — Скопје, согласно одлу-
ката бр. 01-282 од 5. VI. 1968 година на Советот 
на работната заедница и елаборатот за економска 
оправданост и статутот се проширува и со: из-
работка на проекти од областа на ниско и н и с к о -
градба,. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 64 од 27. VI. 1968 година. (1253) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 376, 
страна 382, книга II, е загоинано следното: Фир-
мата на Основното училиште „Наум Охридски" 
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— село Булачани, Скопско, согласно одлуката бр. 424 
20. XI. 1967 година на работната заедница се ме-
нува и гласи: Социјалистичка Република Маке-
донија — Централно основно училиште „Наум 
Охридски" — село Булачани општина „Кале". 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 25 од 18. VI. 1968 година. (1256) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 584, 
страна 411, книга III, е запишано следното: Фир-
мата на Околиската управа за патишта — Скопје, 
согласно одлуката бр. 8657/1 од 27. VI. 1964 годи-
на на Градското собрание на Скопје се менува 
и гласи: Градска управа за патишта — Скопје. 

Досегашниот директор на Градската управа за 
патишта — Скопје, Несторовски Боро, е разрешен 
од должност, како и Киро Анастасов и на истите 
им престанува правото за потпишување. 

За директор на Градската управа за патишта 
— Скопје е назначен Младен Јосиф Николовски, 
кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Претседател на советот на работната заедница 

е Милош Наумовски. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 65 од 13. VI. 1968 година. (1255) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 486, 
страна 993, книга II, е запишано следното: По-
крај досегашните потписници на Медицинскиот 
центар — Гостивар и тоа: Халими д-р Резак, ди-
ректор, Рустем Кочи, помошник директор, Кемал 
Дерала, шеф на сметководството, Селамовски д-р 
Селам, лекар од општа практика, и Арсо Арсов-
ски, персонален референт, истиот ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, и новоназначениот потписник Рис-
товски Перо, началник на стопанско-сметководниот 
сектор, сметано од 19. I. 1968 година. 

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

бр. 11 од 31. V. 1968 година. (1302) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 503, 
страна 49, е запишано следното: Се симнува при-
силната управа над Медицинскиот центар — Ки-
чево, со решението бр. 02-4380/1 од 25. VI. 1968 го-
дина на Собранието на општината Кичево. 

На присилниот управник Димитрија Ристов-
ски му престанува правото за потпишување, би-
дејќи е разрешен од должност. 

За директор на Медицинскиот центар — Ки-
чево е назначен д-р Методија Гаврил овски, кој 
установата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, со стариот 
регистриран потписник Трајче Цапески, шеф на 
сметководството, сметано од 28. VI. 1968 година. 

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

бр. 71 од 12. VII. 1968 година. (1304) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 566, 
страна 331, книга III, е запишано следното: Фир-
мата на Заводот за геомеханика и геотехника на 
Архитектонско-градежниот факултет — Скопје, 
ќе гласи: Завод за геотехника при Архитектонско-
градежниот факултет — Скопје, ул. „Раде Кончар" 
бр. 16. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 51 од 31. V. 1968 година. (1307) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 396,, 
страна 462, книга II, е запишано следното: Се 
брише од регистарот на установите, Здравствената 
станица при Монтажно-инсталатерското претпри-

јатие „Радијатор" — Скопје, бидејќи со одлука на 
советот на Здравната станица од одржаната сед-
ница на 15. IV. 1968 година и одлуката бр. 03-1403 
од 16. V. 1968 година на работничкиот совет на 
Работната организација „Жито Македонија" — 
прехранбен комбинат — Скопје се присоединува 
кон Работната организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 58 од 31. V. 1968 година. (1308) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 2. И. 1968 
година, страна 16, реден број 2, е запишана про-
мената на досегашниот директор на Основното 
училиште „Раде Кратовче" од Кочани, Страшо 
Крстев, на чие место за директор е назначен Ни-
кола Цонев Стаменков. 

Промената на директорот на установата е из-
вршена во регистарот врз основа решението бр. 
162 од 1. IX. 1967 година на работничкиот совет 
на училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 4/68. (1470) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 7. III. 1968 
година, страна 68, реден број 2, е запишана про-
мената на досегашниот директор на Заводот за 
запослување на работници од Струмица, Никола 
Абрашев, на чие место за директор е назначен 
Васил Митов Певкев, кој е овластен да ја прет-
ставува и потпишува установата. 

Промената на директорот е извршена во ре-
гистарот врз основа решението бр. 06-518/2 од 30. 
XII. 1967 година на советот на работната заедница 
на установатат. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 5/68. (1472) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 27. III. 1968 
година, страна 156, реден број 2, е запишана про-
мената на досегашниот в.д. директор на Народ-
ниот театар од Струмица, Вукан Јовановиќ, на 
чие место за управник е назначен Кочо Урдин. 

Се запиша и второназначениот потписник за 
шеф на сметководството Аница Бержецка, која 
заеднички со директорот ќе ја потпишува жиро-
сметката на установата. 

Промената на в.д. директорот на установата е 
запишана во регистарот врз основа решението бр. 
01-264/1 од 18. XII. 1967 година на работната за-
едница на истата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 3/68. (1473) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 25. VI. 1968 
година, страна 87, реден број 3, е запишана про-
мената на фирмата на Локалната радиостаница 
од Струмица, која ќе гласи: Радио-Струмица, со 
седиште во Струмица. 

Досегашниот в.д. директор на Локалната ра-
диостаница —• Струмица, Горѓи Јанев, се именува 
за директор. 

Промената на фирмата, како и именувањето 
на директорот на установата, се запишани во ре-
гистарот врз основа решението бр. 01-7958/1 од 20. 
XI. 1967 година на Собранието на општината Стру-
мица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 8/68. (1474) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 27. III. 1968 
година, страна 178, реден број 1 е запишано ос-
новање на Градска бања „Кежевица", со седиште 
во Штип. Бањата ќе обавува здравствена заштита 
на народот. 
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Овластени потписници за потпишување на ба-
њата се: Боро Ристов Шопов, директор, и Анто-
нија Тасев Саздов, благајник. 

Впишувањето на установата е извршено во ре-
гистарот врз основа решението бр. 4206 од 25. IV. 
1968 година на Народниот одбор на општината 
— Совет за стопанство — Штип и решението бр. 
01-1933/1-59 од 26. II. 1959 година за назначување 
на директорот од Народниот одбор на општината 
Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
7/68. (1475) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 12. I. 1968 
година, страна 135, реден број 2, е запишана про-
мената на досегашниот в.д. директор на Устано-
вата за дневен престој на деца „Вера Циривири— 
Трена" од Штип, Здравко Борисов Костовски, на 
чие место за директор е назначена Стојка До-
ганџиска, која е овластена да ја потпишува жи-
ро-сметката на установата. 

Промената на директорот е запишана во ре-
гистарот врз основа одлуката бр. 01-4/2 од 11. I. 
1968 година на советот на работната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 1/68. (1473) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 30. V. 1968 
година, страна 135, реден број 3, е запишана про-
мената на досегашниот директор на Установата за 
дневен престој на деца „Вера Циривири—Трена" 
— Штип, Стојка Доганџиска, на чие место за в.д. 
директор е назначена Дафинка Лазарева, која ќе 
ја претставува и потпишува установата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 0201-2110/1 од 6. V. 1968 го-
дина на Собранието на општината — Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 13/68. (1479) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. ХП. 1967 година, рег. бр. 15/55, книга П, е запи-
шано следното: Земјоделската задруга „Нов жи-
вот", е. Тополчани, престана со својата работа и 
се брише од регистарот на стопанските организа-
ции, поради присоединување кон Земјоделското сто-
панство „Кузман Јосифовски Питу", е. Славеј, а 
продолжува со работа како погон на Земјоделското 
стопанство. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 01-935/1 од 16. XI. 1967 година на задружниот со-
вет на Земјоделската задруга „Нов живот", е. То-
полчани и одлуката бр. 245 од 3. И. 1967 година 
односно 972 од 25. X. 1967 година од работничкиот 
совет на Земјоделското стопанство „Кузман Јоси-
ф о в о м Питу", е. Славеј. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 385/67. (378) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 25. IV. 1968 
година, страна 141, реден број 2, е запишана про-
мената на досегашниот директор на Заводот за 
запослување на работници од Штип, Ристо Ми-
јалчев Тимовски, на чие место за директор е на-
значен Бранко Добрев Синев, кој е овластен да 
го претставува и потпишува истиот. 

Промената на директорот на Заводот е запи-
шана во регистарот врз основа одлуката бр. 36/4 
од 23. П. 1968 год. на советот на работната заед-
ница на истиот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 11/68. (1480) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12.ХП.1967 година, страна 443, реден број 1, е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Струмица, ул. „Благој Јанков Мучето" бр. 2. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
конфекциски производи — лесна и тешка конфек-
ција, која ја произведува матичното претпријатие, 
како и продажба на трикотажа. 

Продавницата е основана од Модната конфекци-
ја „Гуро Салај" од Лесковац. 

Раководител на продавницата е Герасим Алач-
ки, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го вршат овластените потписници на прет-
пријатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката на работничкиот совет на конфек-
цијата од 19^.1967 година и уверението бр. 07—7089/1 
од 20.Х.1967 година на Санитарниот инспектор на 
Собранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 409/67. (132) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 18. VI. 1968 
година, рег. бр. 121/65, е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на 
Народниот музеј во Охрид на Абдулах Салих, в.д. 
директор. 

Се овластува Цветан Грозданов, директор, да 
ја потпишува установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 17/68. (1663) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 519, страна 1135, книга II, е запишано под 
фирма: Производно трговско и угостителско прет-
пријатие „Грозд" од Струмица — Бифе во Гевгелија 
(во Железничката станица). Предмет на работењето 
на бифето е: продажба на сите видови алкохолни 
и безалкохолни пијалоци, бонбони, чоколади, овошје, 
сувомесни производи, конзервирана риба, месо и 
овошје, тутунски производи и кибрит, сувенири, 
печено месо и јајца на скара, огин или варено, ко-
дитерај, варење на кафе и чај. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
Производното трговско претпријатие „Грозд" — 
Струмица, со одлука бр. 2681 од 4.1Х. 1967 година. 

Раководител на бифето е Јанев Љупчо. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 962 од 29.1Х.1967 година. (185) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 18. VI. 1968 
година, рег. бр. 18/66, е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на 
Медицинскиот центар во Струга на д-р Јован Ко-
вачевски, в.д. директор. 

Се овластува Целовски д-р Киро, директор, 
да ја потпишува установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 19/68. (1664) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 227, страна 83, книга П, е запишано след-
ното: Фирмата на Фабриката за огноотпорни мате-
ријали „Силика" — Гостивар, согласно одлуката бр. 
02-6418 од 20. VП. 1967 година на работничкиот со-
вет се менува и гласи: „Силика" — рудници и ин-
дустрија за огноотпорни материјали — Гостивар. 

Досегашниот в. д. главен директор Томе Бисли-
мовски е поставен за главен директор и на таа дол-
жност ќе го потпишува, претпријатието со стариот 
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регистриран потписник Матески Андреа, директор 
на стопанско-сметководниот сектор, сметано од 4. 
ХП. 1967 година. 

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

бр. 1212 од 21. ХИ. 1967 година. (388) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 457, страна 743, книга П, е запишана под 
фирма: Претпријатие за производство на конфек-
ција „Елегант" — Гевгелија — Продавница во Кри-
ва Паланка, ул. „Маршал Тито". Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на сите видови 
конфекциски производи, трикотажа и галантерија. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Елегант" — Гевгелија, со 
одлука бр. 1573 од 19. IX. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Димитров А. 
Михајло. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1191 од 8. ХП. 1967 година. (390) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1175, страна 899, книга V, е запишано след-
ното: Товарна похиштва „Мебло" — Нова Горица 
— Продавница за намештај во Скопје, населба „Ма-
пари". Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на сите видови производи произведени од 
„Мебло" — Нова Горица, како и продажба на сите 
видови производи на кооперантите на претприја-
тието „Мебло"; продажба на сите видови производи 
на други производители, кои се наменети за опре-
ма на станови, локали, угостителски дуќани и хоте-
ли и други работни простории. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Товарна похиштва „Мебло" — Нова Горица. 

Раководител на продавницата е Ненад Дими-
т р о в . 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1220 од 29. ХП. 1967 година. (392) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 670, страна 949, книга П, е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието за снабдување на 
земјоделието на големо и мало и одржување на зем-
јоделската механизација „Агромеханика" — Ско-
пје, согласно одлуката бр. 90 од одржаната седни-
ца на 21. XI. 1967 година и елаборатот за економска 
оправданост се проширува и со изработка на про-
екти за разни монтажно цевно-челични конструк-
ции. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1214 од 22. ХП. 1967 година. (398) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 335, страна 883, книга I, е запишана под 
фирма: Автотранспортно претпријатие за превоз на 
патници и стоки „Пролетер" од Скопје — Меѓу мес-
на автобуска станица — Скопје. Предмет на рабо-
тењето на Автобуската станица е: прифаќање и 
опрема на автобуси, прифаќање и опрема на пат-
ници, продажба на автобуски билети, вршење гар-
дероберски услуги и организирање слободни авто-
буски превози. 

Автобуската станица е основана од работнич-
киот совет на Автотранспортното претпријатие за 
превоз на патници и стоки „Пролетер" — Скопје, 
со одлука од одржаната седница на 25. X. 1967 го-
дина. 

Раководител на автобуската станица е Ангелов-
ски Стојан Петар. 

Меѓумесната автобуска станица во Скопје ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1143 од 19. ХП. 1967 година. (393) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1045, страна 215, книга V, е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на „Електротер-
ма" — монтажно-електроинсталатерска задруга — 
Скопје, ул. „191" бр. 4, Николовски Томе, е разре-
шен од должност и му престанува правото за пот-
пишување. 

За в. д. директор на задругата е назначен Ди-
митровим Димитар, кој ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластување-
то, сметано од 17. XI. 1967 година. 

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

бр. 1048 од 21. ХП. 1Ѕ67 година. (400) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 457, страна 743, книга П, е запишана под 
фирма: Претпријатие за производство на конфек-
ција „Елегант" — Гевгелија — Продавница број 4 
во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов" бр. 79. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
сите видови конфекциски производи, трикотажа и 
галантерија. 

Продавницата е основаш? од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Елегапт" — Гевгелија, со 
одлука бр. 1682 од 5. X. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Ж и в к а Хаџи 
Петрушева. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1078 од 7. XI. 1967 година. (406) 

Оркужниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рог. бр. 457, страна 743, книга И. е .запишана 
пг.д фирма: Претпријатие за производство на кон-
фекција „Епогант" —- Гевгелија — Продавница 
број 3 во Т^топ Велес, ул. „Коле Неделков" бр. 
6. Предмет па работењето на продавницата е: 
продажба на сит? аттдс зи пантолони г тоа: маш-
ки, женски и детски, куси и долги, летни и зим-
ски и др., капо и дополнување на асортиманот со 
сродни производи односно галантерија тг трико-
тажа. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за производство 
на конфекција „Елегант" — Гевгелија, со одлука 
бр. 1346 од 5. VIII. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Тодор А. Кир-
ков. 

Продавницата ќе ја потпишува, задложува и 
раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те нп овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 10*31 од 7. XI. 1967 година. ' ' (407) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 152, страна 519, книга П, е запи-' 
шана под фирма: Угостителско претпријатие „Ин-
тернационал" — Титов Велес Б и ф е „Станица" во 
Титов Велес. Предмет на работењето на бифето 
е точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
разни мезе луци и храна. 

Бифето е основано од работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Интернационал" — 
Титов Велес, со одлука бр. 26 од 29. VI. 1967 г. 

Раководител па бифето е Атанасова Мар јонка. 
Бифето ќе го потпишува, задолжува и раз-

должува матичното претпријатие, во границите но 
овластувањето. 
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< >д Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
И147 од 21. XI. 1967 година. (408) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 509, страна 1089, книга II, е запишано след-
ното: Согласно одлуката бр. 278 од 27. ХП. 1967 
година на работничкиот совет, се дополнува фир-
мата на Трговското претпријатие на големо за 
купопродажба и посредување „Трговелес" — Ти-
тов Велес и ќе гласи: Трговско претпријатие на 
големо и мало „Трговелес" — Титов Велес. 

Досегашната дејност на споменатото претпри-
јатие се проширува и е: да врши купопродажба 
и посредување при купопродажбата на големо и 
мало за своја сметка, во свое име, за туѓа сметка 
и во туѓо име на сите артикли според решението 
за регистрација, Фи. бр. 856/67 од точка 1 до 
точка 13. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1312/1967. (409) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 231, страна 542, книга П, е занишано 
следното: На досегашните потписници на Сви-
ларскиот комбинат „Нонча Камишова" — Титов 
Велес и тоа: Трајче Нацбвски, раководител на 
општи сектор и Србинов Киро, раководител за 
финансии, им престанува правото за потпишува-
ње. бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на Комбинатот се назна-
чени следните лица: Цветановски Паскал, дирек-
тор на стопанско-сметководниот сектор, и Готев-
ски Петре, шеф на стопанско-сметководниот сек-
тор. Тие комбинатот ќе го потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжува ат, во границите на овлас-
тувањето, со старите регистрирани потписници и 
тоа: Митко Добревски, директор, Божиновски 
Александар, директор на продажба, Бисиновскм 
Димче, директор за набавка, Колевски Томислав, 
директор на производен сектор, Мурџова Јован-
ка, раководител на план и анализа, и Бркиќ Гу-
рагај, сметано од 23. XI. 1967 година. 

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

бр. 1185 од 19. ХП. 1967 година. (410) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претприј ати Јата и дуќаните, 

итрана 1189, книга I. е запишано 
,'ЈДПЃ -чу: Досегашниот в. д. директор на Хидро-

. рлчиатл централа „Бабуна", е. Богомила, Ми-
"с. Аглстнсочски, ќе го потпишува, задолжува и 
, а1'•'),• ' ж п р е т п р и ј а т и е т о како Коцевски Мите, 
г..д ДИЈЛТ.': р; согласно потврдата од Матичната 
служба и., Месната канцеларија во село Бого-
мила од 2о. IX 1967 година, сметано од 6. X. 1967 
..»-миа 

Обврска »га пред банката е со еден потпис. 
Ол икр^кпиот стопански суд во Скопје. Фи. 

5;-. 1001 »д 21 XI. 1967 година. (411) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
^ко по регистарот на претпријатијата и дуќа-

ните, рог. бр. 187. страна 495, е запишано след-
ното: Фирмата на Трговското претпријатие за про-
мет со мешану стока „Народен магазин" — Титов 
Лелее, согласно одлуката бр. 2291 од 27. IX. 1967 
го чина ни работничкиот совет се менува и ќе гла-
.ЈИ. Трговска работна организација за промет со 
мошапи стоки Стоковна куќа „Нама" — Титов 
IV лес. 

Од О к р у _ . т стопански суд во Скопје, Фи. 
Г:о 1058 ол 14 XI. 1967 година. (412) 

Окружни«*" стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 94, страна 53, книга V, е запишано 
следното: Дејноста на Ресторанот во Горче Пет-
ров, на ул. „Маршал Тито" на Угостителското 
сликарско претпријатие „Снежана" — Горче Пет-

ров се проширува, согласно одлуката бр. 515 од 
7. ХП. 1967 година на работничкиот совет и со: 
продажба на мало на сите видови индустриски 
и прехранбени стоки, земјоделски производи, реп-
родукциони материјали за индустријата, земјоде-
лството и останатите стопански гранки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1233 од 29. ХП. 1967 година. (428) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 94, страна 53, книга V, е запишано 
следното: Дејноста на Продавницата (кај Ново-
селскиот пат), Скопско, на Трговското угостител-
ско претпријатие на големо и мало „Снежана" — 
Горче Петров, согласно одлуката бр. 515 од 7. ХП. 
1967 година на работничкиот совет се проширува 
и со: продажба на мало на сите видови и индус-
триски стоки и прехранбени стоки, земјоделски 
производи, репродукциони материјали за индус-
тријата, земјоделството и останатите стопански 
гранки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1240 од 29. ХП. 1967 година, (429) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во' регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните. рег. бр. 94, страна 53, книга V, е запишано 
следното: Дејноста на Продавницата во Горче Пет-
ров (во кругот на пазарот) на „Снежана" — тр-
говско угостителско претпријатие на големо и ма-
ло — Ѓорче Петров, согласно одлуката бр. 515 од 
7. ХП. 1967 година на работничкиот совет, се 
проширува и со: продажба на мало на сите ви-
дови индустриски и прехранбени стоки, земјо-
делски производи, репродукциони материјали за 
индустријата, земјоделството и останатите стопан-
ски гранки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1241 од 29. ХП. 1967 година. (430) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 94, страна 53, книга V, е запишано 
под фирма: Трговско угостителско претпријатие 
на големо и мало „Снежана" — Горче Петров — 
Продавница во населбата „Влае", ул. „109". Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба 
па сите видови земјоделски производи и тоа: све-
жо и конзервирано овошје, јајца, зрнеста храна 
како и алкохолни и безалкохолни пијалоци во 
шишиња. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет шз Трговското угостителско претпријатие на 
големо и мало „Снежана" — Горче Петров, со 
одлука бр. 546 од 23. ХП. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Штер јонски 
Ш тер јо. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1300 од 29. ХП. 1967 година. (431) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 94, страна 53, книга V, е запи-
шана. под фирма: Трговско угостителско прет-
пријатие на големо и мало „Снежана" — Горче 
Петрво — Продавница во Сарај — Горче Петров. 
Предмет па работењето на продавницата е: про-
дажба на сите видови индустриски прехранбени 
стоки, земјоделски производи, репродукциони ма-
теријали за индустријата, земјоделството и оста-
натите стопански гранки, како и продажба на 
сите видови алкохолни и безалкохолни пијало-
ци, продажба на производи од скара, домашни 
колбаси, суџуци, млечни производи, сувомесни 
производи и слаткарски производи според регис-
трацијата на претпријатието. 
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Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското угостителско претпријатие на 
големо и мало „Снежана" — Титов Велес, со 
одлука бр. 521 од 23. ХП. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Фидановски 
Петре Илија. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1301 од 29. ХП. 1968 година. (432) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 94, страна 53, книга V, е запишана 
под фирма: Трговско угостителско претпријатие 
на големо и мало „Снежана" — Горче Петров — 
Продавница во месноста „Хром" — Горче Петров. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на сите видови индустриски прехранбе-
ни стоки, земјоделски производи, репродукциони 
материјали за индустријата, земјоделството и ос-
танатите стопански гранки, како и продажба на 
сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
продажба на производи од скара, домашни кол-
баси, суџуци, млечни производи, сувомесни про-
изводи и слаткарски производи според регистра-
цијата на претпријатието. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското угостителско претпријатие на 
големо и мало „Снежана" — Горче Петров, со 
одлука бр. 557 од 23. ХП. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Јакимовски 
Арсо. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1302 од 26. ХП. 1967 година. (433) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 94, страна 53, книга V, е запишана 
под фирма: Трговско угостителско претпријатие 
на големо и мало „Снежана" — Горче Петров — 
Продавница во Горче Петров П. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на сите 
видови индустриски прехранбени стоки, земјодел-
ски производи, репродукциони материјали за ин-
дустријата и земјоделството и останатите стопан-
ски гранки, како и продажба на сите видови ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци, продажба на 
производи од скара, домашни колбаси, суџуци, 
млечни производи, сувомесни производи и слат-
карски производи, според регистрацијата на прет-
пријатието. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското угостителско претпријатие на 
големо и мало „Снежана" — Горче Петров, со 
одлука бр, 553 од 23. XI. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Кировска Роза. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1303 од 29. ХП. 1967 година. (434) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 218, страна 617, книга I, е запишано 
следното: На досегашниот потписник на „Мерме-
ри" — индустрија и рудници за украсен камен — 
Гостивар, Гавриловски Дејан, му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од дол-
жност. 

Потписници и натаму остануваат старите ре-
гистрирани и тоа: Јанковски Трифунов Момир, 
шеф на сметководството, Лазаревски Мино, ди-
ректор, сметано од 21. XI. 1967 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1178 од 19. ХП. 1967 година. (436) 

Окружниот стопански суд во Скопје о б ј а в е а 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 155, страна 425, е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Работничко-
службеничкиот ресторан во Куманово на Фабри-
ката за рабни цевки и метални конструкции „11 
октомври" — Куманово, и тоа: Цанко Андоновски, 
шеф на мензата, и Огњан Чавдаровиќ, хонорарен 
книговодител, им престанува правото за потпи-
шување, бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на ресторанот се назна-
чени следните лица: Величевски Димитра Мла-
ден, в.д. шеф на мензата, и Божиновска Коце 
Љубица, хонорарен книговодител, сметано од 15. 
ХП. 1967 година, со стариот регистриран потпис-
ник Војо Белковски. 

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

бр. 1251 од 29. ХП. 1967 година. (440) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 992, страна 503, книга V, е запиша-
на под фирма: Трговско претпријатие на големо 
и мало „Македонија промет" — Скопје. — Про-
давница во Кавадарци, ул. „ЈНА". Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на раз-
новидна стока според регистрацијата на претпри-
јатието. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Македонија промет" — Скопје, со одлука бр. 2954 
од 21. ХП. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Јованов Ристо. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1293 од 11. I. 1968 година. (441) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 1171, страна 875, книга V, е запи-
шана под фирма: Земјоделска задруга „Кисела 
Вода" — Ресен — Претставништво во Скопје, ул. 
„Маршал Тито" бр. 5. (хотел Бристол). Предмет 
на работењето на претставништвото е: посреду-
вање меѓу купувачот и продавачот во прометот 
со следните видови стоки на големо: колонијално-
индустриски стоки, прехранбени стоки, алкохолни 
и безалкохолни пијалоци, парфимерија и козме-
тика, селскостопански производи, градежни мате-
ријали, возила и автомобили, земјоделски машини 
и алатки. 

Претставништвото е основано од Земјоделска-
та задруга „Кисела Вода" — Ресен, со одлука бр. 
17 од одржаната седница. 

Раководител на претставништвото е Муриќ 
Арифа Мујо. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува задругата, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1280 од 29. ХП. 1967 година. (451) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 992, страна 503, книга V, е запи-
шано следното: На досегашниот потписник на 
Трговското претпријатие на големо и мало „Ма-
кедонија промет" — Скопје, Гиевски Ванчо, ко-
мерцијален директор, му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

Претпријатието ќе го потпишува стариот ре-
гистриран потписник Драган Мицевски, директор, 
сметано од 29. ХП. 1967 година. 

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

бр. 18 од 11. I. 1968 г. (472) 
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Окружниот стопански суд во Скопје о б ј а в е а 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 395, страна 239, книга П, е запи-
шано следното: Се симнува присилната управа над 
Трговското претпријатие на големо и мало за снаб-
дување на земјоделството и домаќинството „Меха-
ника" — Титов Велес, согласно решението на Со-
бранието на општината Титов Велес бр. 750/1 од 
15. IX. 1967 година. 

За директор на споменатото претпријатие е 
назначен досегашниот присилен управник Илија 
Алексов. Тој претпријатието ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува со старите регистрирани 
потписници Џамбазов Живко и Тодоров Васил, сме-
тано од 18. IX. 1967 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
На Илија Алексов му престанува правото за 

потпишување како присилен управител. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 931 од 29. IX. 1967 година. (483) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 1129, страна 671, книга V, е запи-
шано следното: Седиштето на Претставништвото 
во Скопје на „Обнова" — Трговско претпријатие 
за промет со употребени суровини, техничка сто-
ка, стока со дефектни и упорабивни строеви и 
возила на големо и мало — Осијек, се преместува 
од ул. „254" бр. 12а на СС бб — населба „Козле". 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1181 од 19. ХП. 1967 година. (478) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 343, страна 47, книга П, е запиша-
на под фирма: Земјоделско-индустриски комбинат 
— Тетово — Продавница во Тетово. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на след-
ните стоки: разни видови земјоделско-сточарски 
производи, разни видови прехранбени артикли, 
индустриско-прехранбени артикли и конзерви, 
жита и брашно, алкохолни и безалкохолни пија-
лоци и друга прехранбена стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделско-индустрискиот комбинат — 
Тетово, со одлука бр. 622 од 23. УП. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Камбери Алија. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува комбинатот, во границиве на овласту-
вањето. 

. Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1271 од 29. ХП. 1967 година. (484) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 96, страна 511, книга I, е запишана 
под фирма: Трговско мешано претпријатие „Ко-
раб" — Гостивар — Мешана продавница „Бисер" 
во село Форино. Предмет на работењето на про-
давницата е: промет со животни намирници и 
предмети за домашни потреби, деликатесни произ-
води, производи врз база на шеќер и какао, зе-
ленчук, овошје и преработки од овошје, млеко 
и млечни производи, леб и печиво, житарици и 
мелнички производи, мешана и индустриска сто-
ка, стакло, порцелан и керамика, канцелариски 
материјал и школски прибор, парфимериска и 
козметичка стока, електрични материјали, текстил 
и конфекција, железарски и метални стоки, пре-
работки од тутун и прибор, алкохолни и безалко-
холни пијалоци. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пршатие „Кораб" — Гостивар, со одлука бр. 366/1 
од 5. УП. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Суло Џафери. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр .1061 од 31. П. 1967 година. (505) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 96, страна 511, книга I, е запишана 
под фирма: Трговско мешано претпријатие „Ко-
раб" во Гостивар — Продавница на мешани сто-
ки „Братство" во село Врапчиште. Предмет на 
работењето на продавницата е: промет со жи-
вотни намирници и предмети за домашни потреби, 
деликатесни производи, производи врз база на 
шеќер и какао, зеленчук и овошје,, производи од 
овошје, млеко и млечни производи, леб и печиво, 
жита и мелнички производи, мешани и индустриски 
стоки, стакло, порцелан и керамика, канцеларис-
ки материјали и школски прибор, преработки од 
тутун, кибрит и прибор, алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци, железарски стоки и друго. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското мешано претпријатие „Кораб" 
— Гостивар, со одлука од 5. X. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Амети Баки. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1062 од 13. XI. 1967 година. (506) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 96, страна 511, книга I, е запиша-
на под фирма: Трговско мешано претпријатие 
„Кораб" — Гостивар — Продавница „Украс" во 
Гостивар, ул. „Борис Кидрич". Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на намештај, 
акустични и термички стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското мешано претпријатие „Кораб" 
— Гостивар, со одлука од 5. V. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Вејсели Наџи. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1063 од 13. XI. 1967 година. (507) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 299, страна 57, книга П, е запиша-
на под фирма: Општа земјоделска задруга Пре-
шево — Продавница во Куманово, ул. „11 ок-
томври" бр. 26. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на мало на свежо месо 
и сувомесни производи. 

Продавницата е основана од задружниот со-
вет на Општата земјоделска задруга — Прешево, 
со одлука бр. 341 од 26. XI. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Јашари Реџеп. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1195 од 7. ХП. 1967 година. % (510) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 1162, страна 833, книга У, е за-
пишано под фирма: Претпријатие за трговија, ту-
ризам и угостителство „Трго-турист" — Скопје — 
Претставништво во Куманово, ул. „Ленинова" бр. 
31. Предмет на работењето на претставништвото е: 
промет и услуги, промет на мало и големо со 
сите видови земјоделско-индустриско-прехранбени 
производи, стоки сточни производи, сточна хра-
на и семенска стока, сите видови житарици и 
млински производи, вештачки ѓубрива, хемиски 
средства, сите видови репродукциони материјали, 
сите видови машини и резервни средства, резер-
вни делови и опрема, сите видови амбалажа, сите 
видови градежни, огревни и погонски материјали, 
туризам и угостителство. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Претпријатието за трговија, туризам и 



Стр. 530 — Бр. 33 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 9 октомври 1963 

угостителство „Трго-турист" — Скопје, со одлука 
на работничкиот совет од одржаната седница на 
3. I. 1968 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжу-
ва и раздолжува Стојановиќ Ристо, шеф на прет-
ставништвото, во границите на овластувањето. 

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

бр. 61 од 20. I. 1968 г. (511) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 381, страна 381, книга IV, е запи-
шана под фирма: Трговско претпријатие за про-
мет со отпадоци „Отпад" — Скопје — Продав-
ница во Куманово, ул. „Борис Кидрич" бр. 27. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на дефектни и некурентни стоки од пор-
целан, емајлирани садови, текстилни реслови од 
сите видови, текстил и синтетика, железарски 
стоки и друго. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие за промет со от-
падоци „Отпад" — Скопје, со одлука бр. 02-108/6 
од 29. I. 1968 година. 

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

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

бр 136 од 6. П. 1968 година. (512) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 29, страна 247, книга I, е запиша-
но под фирма: Претпријатие за експлоатација на 
лигнит со површински коп — село Осломеј, Ки-
чевско. Предмет на работењето на претпријатието 
е: експлоатација на лигнит со површински коп 
и продажба на истиот. 

Претпријатието е основано од Собранието на 
општината Кичево, со решение бр. 02-6000 од 27. 
XI. 1967 година. 

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

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

бр. 48 од 31. I. 1968 г. (514) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 1181, страна 949, книга V, е запи-
шана под фирма: Земјоделско-индустриски комби-
нат „Овче Поле" увоз-извоз — Св. Николе — 
Филијала во Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 62. 
Предмет на работењето ка филијалата е: 

а) за надворешно-трговски промет со стран-
ство: извоз на свежо месо и месни производи, 
жива стока (крупен и ситен добиток), млеко и 
млечни производи, овошје, зеленчук, жита и пре-
работки од жита, алкохолни производи, памук, 
кожа, волна и други земјоделски производи; увоз 
на механизација — земјоделски машини за по-
требите на земјоделството, резервни делови, ре-
проматеријали, семе, минерални ѓубрива и сред-
ства за заштита на растенијата, памз^к, овошје 
и зеленчук, јужно овошје, сточна храна и други 
производи. 

б) за внатрешен промет: - откуп и продажба 
на свежо месо и месни производи, крупен и си-
тен добиток (жива стока}, млеко и млечни про-
изводи, овошје и зеленчук, јужно овошје, жита 
и преработки од жита, алкохолни производи, па-
мук, кожа, волна, механизација за потребите на 
земјоделството, резервни делеви, репроматеријали, 
семе, минерални ѓубрива, средства за заштита на 
растенијата, сточна храна и друпл производи. 

Филијалата е основана од работничкиот совет 
на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Овче 
Поле" — увоз-извсг; — Св. Николе, со одлука бр. 
4466 од 26. ХП. 1967 година. 

Филијалата ќе ја потпикува, задолжува и 
раздолжува Никола Стрезовски, в.д. директор, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 1315 од 30. I. 1968 година. (518) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на пертприј ати јата и дуќа-
ните, рег. бр. 1148, страна 761, книга V, е запиша-
на под фирма: „Полет" — претпријатие за пре-
работка на волнени и памучни предива — Сврд-
љиг —• Продавница „Тимок" во Скопје. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
сопствени производи од волнена и памучна три-
котажа, а како дополнение на асортиманот и 
туѓа стока (џемпери, пуловери, чорапи, душеци, 
јоргани, перници од пердуви и конфекција од 
сите видови), лесна и тешка конфекција и чевли. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Полет" — претпријатите за преработеа на 
волнени и памучни предива — Сврдљиг, со од-
лука од одржаната седница на 19 август 1967 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Хакија Хот 
(Ацо) од Скојпе. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 919 од 28. IX. 1967 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 1149, страна 765, книга V, е запи-
шана под фирма: „Полет" — претпријатие за пре-
работка на волнени и памучни предива Сврдљиг 
— Продавница „Радост" — Скопје, ул. „Белград-
ска" бр. 71. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на сопствени производи од 
волнена и памучна трикотажа, а како дополну-
вање на асортиманот и туѓа стока (џемпери, пу-
ловери, чорапи, душеци, јоргани, перници од пер-
дуви и конфекција од сите видови, лесна и теш-
ка конфекција и чевли). 

Продавницата е основана од работничкиот со-
-гл ,,Пол2т" претпријатие за преработка на 

волнени и памучни предива — Свргљиг, со одлука 
од одр жаната седница на 19. УШ. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Качковски 
С.чЈ^е Благоја. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. Ѕ20 од 28. IX. 1967 година. (194) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 26, страна 917, книга I, е запишана 
под фирма: Заштитна работилница за домашни 
ракотпорби „Прогрес" -— Кичево — Продавница 
во Скопје, ул. „Бит пазар" V блок. Предмет на 
р.аОслч^ето на продавницата е: продажба на разни 
домашни ракотворби од сите видови производи, од 
преѓа, ел има, врба, кожа и пластика; производи 
:ха сувенири од керамика, стакло, дрво, пластика 
и бакар, продажба на своите производи од лесна 
конфекција од сите видови, како душеци и јор-
га:-:::. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Заштитната работилница за домашни ра-
котворби „Прогрес" — Кичево, со одлука бр. 465 
од 9. IX. 1967 година. 

Раководител на продавницата,. е Лабровски 
Јанко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1102 од 7. XI. 1967 година. (199) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 924, страна 399, книга IV, е запиша-
но следното: Дејноста на „Транспорт" — претпри-
јатие за утовар, растовар и превоз на стоки — 
Скопје, согласно одлуката бр. 1245 од 14. IX. 1967 
година на работничкиот освет и елаборатот за 
економска оправданост се проширува и со ѕидаро-
фасадерски работи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 952 од 6. XI. 1967 година. (203) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 1001, страна 935, книга IV, е запи-
шано следното: Дејноста на Претпријатието за 
производство на бетонско-камени елементи и тр-
говија на мало и големо „Бетонка" — Скопје, со-
гласно одлуката на работната заедница од одр-
жаниот состанок на 2. XI. 1967 година и елабора-
тот за економска оправданост се проширува и со: 
трговија — промет со градежни материјали, сани-
тарни" и инсталациони материјали, ел биротехнич-
ки материјали, стакло, порцелан и керамички сто-
ки, нафтени деривати, мазива, масла за градеж-
ништво, огнено-отпорни материјали, неметали за 
градежништвото, набавка и продажба на истите, 
набавка и продажба на огревно дрво, промет со 
алатоопрема и изработка на надгробни споменици. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1132 од 16. ХП. 1967 година. (205) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 514, страна 1111, книга П, е зани-
шано под фирма: Претпријатие за транспортни 
услуги „Кочо Рацин" — Титов Велес, ул. „Нишка" 
бб. Предмет на работењето на претпријатието е 
вршење на транспортни услуги и превоз на сто-
ки на претпријатија и граѓани на територијата на 
СФРЈ. 

Претпријатието е основано од основачите -
група граѓани, на основачкото собрание, одржано 
на 30. X. 1967 година и тоа: Бошковски Панко, 
Саздов Блажо, Вулетиќ Вукадин, Саздова Ленче, 
Стојановски Илија, Чкалевски Илија, Јаневски 
Павле, Петровски Стојан и Пауновиќ Радо. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Бошков Панко, в.д. директор, во 
границите ка овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Претпријатието за транспортни услуги „Ко-

чо Рацин" — Титов Велес е конструирано на 30, 
X. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1188 од 7. ХП. 1967 година. (206) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 8, страна 23 е запишано следното: 
Досегашниот потписник Петрушевски Доце, ш е ф 
на сметководството на Работничкиот ресторан — 
Куманово, на Градежното, претпријатие „Козјак" 
Куманово е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За нов шеф на сметководството на Работнич-
киот ресторан — Куманово на Градежното прет-
пријатие „Козјак" — Куманово е назначен Стојан 
Марковски, кој истиот ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластува-
њето, со стариот регистриран потписник Попов-
ски Војо, раководител на ресторанот, сметано од 
23. X. 1967 година. 

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

бр. 1064 од 15. XI. 1967 година. (222) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. бр. 1032, страна 127, книга V, е запиша-
но следното: Фирмата на Претпријатието за тран-
спортни услуги со утовар-растовар на стоки „26 

Јули" — Скопје, согласно одлуката бр. 776 од 
14. XI. 1967 година на работничкиот совет се ме-
нува и гласи: Трговско транспортно претпријатие 
„Рекорд" — Скопје. 

Дејноста на споменатото претпријатие со од-
лука бр. 731 од 13. XI. 1967 година на работнич-
киот совет се проширува и со посредување во 
прометот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1161 од 24. XI. 1967 година. (257) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, страна 
527, книга I, е запишано следното: Дејноста на Зем-
јоделската задруга „Ран производ" — Куманово, 
согласно одлуката на задружниот совет од И-XI I -
1967 година и елаборатот за економска оправданост 
се проширува и со: продажба на селскостопански 
производи — индустриски стоки, како во градот 
така и вон градот и сето подрачје на СФРЈ; врши 
продажба и купување на големо и мало, промет 
со огревен и градежен материјал, со разни хемиски 
препарати против инспектициди и фунгициди — 
хибрициди и вештачки ѓубрива, купува и продава 
земјоделски машини со разни- приклучоци, ситен 
алат за земјоделството и приватни домаќинства, 
од групата 115, 116 и 123. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 533 од 16^11-1968 година. (1316) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 60, страна 
235, е запишано следното: Досегашниот директор 
на Земјоделската задруга „Нова Македонија", село 
Страцин, Кумановско, Војо Ангеловски, е разре-
шен од должност и му престанува правото за пот-
пишување. 

За в. д. директор на Земјоделската задруга 
„Нова Македонија" — село Страцин, е назначен 
Стојан Јосимовски, кој задругата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, со стариот регистриран потписник Зарко 
Митевски, ' книговодител, и новоназначениот пот-
писник Стојко Лазаревски, кор.херцијален службе-
ник, сметано од 7^1-1968 година. 

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

бр. 693 од 18^11-1968 година. 0354) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека регистарот на задругите, рег. бр. 203, стрина 
241, книга II, е запишана под фирма: Набавло-
продажна задруга „Победа", село Синѓелиќ — Про-
давница во село Синѓелиќ. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на земјоделски про-
изводи, зеленчуци и колонијални стоки. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Победо" — село Син-
ѓелиќ, со одлука од одржаната седница на 2 5 - ^ -
1968 година. 

Раководител на продавницата е Хајрула Даут. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува к 

раздолжува задругата, со грниците на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скошо, Ф>1 
С»р. 703 од 19^1-1968 година. " (1393) 

Окружниот стопанска с у д во Штип обрнува 
дека по регистарот на задругите, на 25-УТ-.1ЅЗУ го-
дина, страна 127, реден број 6, е з алулано осно-
вање на „Скара-бифги со седиште р,о Ра го з н а 
плоштад „Слобода"бб. предмет на работењето па 
скарата-бифе е продадоа на мало па сите 'сол-
ни и безалкохолни пијалоци и сито месни печива, 
преку скара. 

Скара-бифето е основано од Земјоделската з а -
друга „Напредок" од Радовиш. 

Раководител на Скарата-бифето е Трајан Дана-
сиев, кој не е овластен да го потпишува. Потпи-
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шувањето ќе го обавуваат овластените лица на за-
другата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката од 20-1Х-1967 година на задруж-
ниот совет на задругата и решението бр. 05-700 од 
24-1У-1968 година на Санитарната и пазарна ин-
спекција на Собранието на општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 189/68. (1554) 

нието бр. 05-250 од 15-11-1968 година на Сани-
тарната инспекција на Собранието на општината 
Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 315/68. (1555) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 26-У1-1968 го-
дина, страна 125, реден број 10, е запишано осно-
вање на Мешана продавница, со седиште во село 
Мородвис, Кочанско. Продавницата ќе ги обавува 
следните дејности: секој вид на прехранбено-инду-
стриска стока, индустриска стока од секој вид же-
лезарија, разни садови од цинк, порцелан и стакло, 
сите видови на алкохолни и безалкохолни пијалоци 
во запечатена состојба, разни бои и лакови, разни 
конфекциски производи и сите видови на елек-
трични материјали. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Црвен камен" од село Видовиште, Кочанско. 

Раководител на продавницата е Јордан Борисов 
Златков, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
задругата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката бр. 201/1 од 27-Ш-1968 година на 
задружниот совет на задругата и записникот број 
03-3023/1 од 12-1У-1968 година на Санитарната и 
пазарна инспекција на Собранието на општината 
Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 354/68. (1548) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 44, страна 
402, книга II, е запишана под фирма: „Прогрес" — 
Земјоделска задруга „Горче Петров" — Мешана 
продавница во Скопје, населба „Радуша", Скопско. 
Предмет на работењето на продавницата е продажба 
на колонијални стоки, на мало. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Прогрес" — Горче Пе-
тров, со одлука од одржаната седница на 25-Ш-
1968 година. 

Раководител на продавницата е Антовски Трп-
ко. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 543 од 19-УП-1968 година. (1728) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 26-У1-1968 го-
дина, страна 125, реден број 11, е запишано осно-
вање на Мешана продавница, со седиште во село 
Видовиште, Кочанско. 

Продавницата ќе ги обавува следните дејности: 
продажба на сите видови прехранбено-индустриска, 
индустриска стока од сите видови железарија, 
разни садови од цинк, порцелан и стакло, сите ви-
дови на алкохолни и безалкохолни пијалоци во за-
печатена состојба, сите видови бои и лакови, разни 
конфекциски производи и сите видови електрични 
материјали. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Црвен камен" од е. Видовиште, Кочанско. 

Раководител на продавницата е Димитрие Злат-
ков Алексов, кој не е овластен да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на задругата. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 200 од 27-111-1968 
година на задружниот совет на задругата и запис-
никот бр. 03-3023/1 од 12-1У-1968 година на Сани-
тарната и трудова инспекција на Собранието на 
општината — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 256/68. (1549) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 44, страна 
402, книга II, е запишана под фирма: Земјоделска 
задруга „Прогрес" — Горче Петров — Продавница 
во село Долно Свилари, Скопско. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на мало на 
разни колонијални стоки и стоки од широка по-
трошувачка. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Прогрес" — Горче Пе-
тров, со одлука од одржаната седница на 1-1У-1968 
година. 

Раководител на продавницата е Идризи Етиш 
Мусли. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 547 од 6-УП1-1968 година. (1729) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 26-У1-1968 го-
дина, страна 139, реден број 3 е запишано осно-
вање на Продавница, со седиште во село Дамјан, 
Радовишко. 

Продавницата ќе ги обавува следните дејности: 
продажба на индустриски и прехранбени стоки, 
земјоделски производи, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Пилав Тепе" од село Дамјан, Радовишко. 

Раководител на продавницата е Драги Крстев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на задругата. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 74 од 26-1У-1968 
година на задружниот совет на задругата и реше-

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 
Загубениот округли печат под назив: „Авто-

сообраќаен училишен центар Социјалистичка Ре-
публика Македонија — Скопје, (пречник три санти-
метра). (6738) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Пасош бр. 002058 на име Борис Илијевски, Би-

тола. (6427) 
Лична карта рег. бр. 2793 серија бр. 2792 из-

дадена од СВР — Крушево на име Наип Џелило-
виќ, ул. „Манчу Матак", бр. 54, Крушево. (6449) 

Лична карта рег. бр. ДА 539834 серија бр. 539833 
издадена од ОВР — Крушево на име Шефкет Џе-
лиловиќ, ул. „Манчу Матак" бр. 54, Крушево. (6450) 

Воена книшка на име Илија А. Костадиновски, 
ул. „4 јули" бр. 14, Кавадарци. (6452) 

Регистерска таблица за трактор „Зетор" ТВ 
37-20 сопственост на Земјоделската задруга „Свет-
лост" е. Црничани, Т. Велес. (6457) 

Регистерска таблица за приколица „Змај" од 
пет тона ТВ 21-07 сопственост на Земјоделската 
задруга „Светлост" — е. Црничани, Т. Велес. (6458) 

Регистерска таблица трактор „Фергусон" ТВ 
37-29, сопственост на Земјоделската задруга „Свет-
лост" — е. Црничани, Т. Велес. (6459) 

Воена книшка на име Варнава Угринов Ки-
провски, е. Кракорница, Гостивар. (6492) 

Полномошно бр. 17 од 5-1-1968 година на име 
Славе Ивановски, Скопје. (6512) 
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Воена книшка издадена од ВП 7587 — Сплит 
на име Добривоје Сандре Андреевски, е. Врапчи-
ште, Гостивар. (6646) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Ко-
чани на име Гроздан Ампо Николов, е. Калиманци, 
Виница. (6648) 

Воена книшка издадена од Нови Сад на име 
Христо Караџов, ул. „С. Ковачевиќ" бр. 46, Ку-
маново. (6746) 

Свидетелство за завршен II клас издададено 
од Гимназијата „Г. Делчев" — Куманово през 
1947/48 година на име Добрила Копевска, ул. „П. 
Мијалковић бр. 11, Куманово. (6747) 

Воена книшка издадена од ВП 5537 — Тузла 
на име Тодор Павлов, ул. „Нови Велес" бр. 45, Т. 
Велес. (6755) 

Чек бр. АО 393538 во износ од Н. Дин. 17.743,40 
издаден од Собранието на општина „Идадија" — 
Скопје на име Ќамил Керим, е. Д. Нерези, Скопје. 

Овластување за набавка на материјал, издадено 
од Монтажното проектантско претпријатие — Сара-
јево — Претставништво во Скопје на име Смаил-
агиќ Хусрефа. (6426) 

Ученичка книшка издадена од Училиштето 
„Коле Канински" на име Горѓи Колевски, ул. 
„Боримечка" бр. 45, Битола. (5052) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Мендо Алексоски, е. Небрегово, Прилеп. (5053) 

Свидетелство за завршено УШ одделение из-
дадено од е. Костинци — Прилепско на име Алек-
сандар Стојановски, е. Костинци, Прилеп. (5054) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Бари Незир Зуберовски, е. Острец, Битола. (5055) 

Работна книшка бр. 4778, издадена од Општин-
ското собрание Гостивар на име Милица Петреска, 
ул. „Н. Тесла" бр. 20а, Гостивар. (5056) 

Свидетелство од УШ одделение на име Исмаил 
Исмаили, ул. „М. Симоски" бр. 21, Гостивар. (5057) 

. Свидетелство за квалификуван ѕидар рег. бр. 6 
од 13. Ш. 1957 година на име Атип Деари, е. Тре-
биште, Гостивар. (5058) 

Здравствена легитимација бр. 13991 на име Љу-
бинка Вељова Адамова, е. Пепелиште, Неготино. 

Свидетелство рег. бр. 20 од 1. IV. 1964 год. изда-
дено од Маврово за квалификуван ѕидар на име 
Адем Сули, е. Требиште, Гостивар. (5060) 

Свидетелство рег. бр. 1 од 2.Ш.1967 год. за ква-
лификуван ѕидар, издадено од Отсекот за стопан-
ство во Роетуша на име Бајрам Веати, е. Требиште, 
Гостивар. (5061) 

Свидетелство рег. бр. 2 од 1. IV. 1964 година за 
квалификуван ѕидар, издадено од Собранието на оп-
штината Маврово на име Нељат Ибраими, е. Тре-
биште, Гостивар. (5062) 

Свидетелство рег. бр. 7 од 1. IV. 1964 година за 
квалификуван ѕидар, издадено од Собранието на оп-
штината Маврово на име Шабан Деари, е. Тре-
биште, Гостивар. (5063) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ума Дрпљанин, Скопје. (5064) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитар Андоновски, Скопје. (5065) 

Дозвола бр. 361/64, за ловна пушка издадена од 
СВР — Скопје на име Реџеп Етем Камберовски, 
Скопје. (5066) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Влајко Николиќ, Ѓ. Петров. (5067) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ружа Спировска, Скопје. (5068) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓоко Димитриевски, Скопје. (5069) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Снежана Крстевска, Скопје. (5070) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје бр. 411166 на име Зоран Стојчевски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радмила Радосављевиќ, Скопје. 

Свидетелство бр. 366/30. X. 1957 за положен ис-
пит метало-стругар на име Божидар Пандиловски, 
Скопје. (5073) 

Бр. 33 — Стр. 533 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Неим Цури, Скопје. (5074) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драгица Џеповска, Скопје. (5075) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јелица Милошева, Скопје. (5076) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љупчо Анчевски, Скопје. (5077) 

Оружен лист бр. 338 издаден од СВР — Скопје 
на име Васил Стојановски, Скопје. (5078) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Живко Качаниклиќ, Скопје. (5079) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Павловски, Скопје. (5080) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Таип Скендеровиќ, Скопје. (5081) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ајрула Дураков, Скопје. (5082) 

Пасош бр. МА 046895, издаден од СВР — Ско-
пје на име Даут Мустафић Скопје. (5083) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристена Стаменковска, Скопје. (5084) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марица Атанасовска, Скопје. (5085) 

Свидетелство за завршено УШ одделение през 
1965/66 година издадено од Училиштето „Кочо Ра-
цин" — Прилеп на име Драге Бришкоски, е. Ве-
селчани, Прилеп. (5092) 

Возачка дозвола бр. 358, издадена од ОВР — 
Гевгелија на име Благој Петков, е. Габров©, Гев-
гелија. (5097) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Вангелица Мрмачев-
ска, е. Могила« Битола. (5086) 

Здравствена легитимација на име Благоја Ми-
ладинов Николовски, Неготино. (5087) 

Здравствена легитимација бр. 55643 на име Бла-
гоја Ангеле Ангеловски, Неготино. (5088) 

Здравствена легитимација на име Ебиба Шабан 
Емини, е. Бродец, Тетово. (5089) 

Здравствена легитимација на име Муамед Се-
лими, ул. „Бр. Миладинови" бр. 127, Тетово. (5090) 

Здравствена легитимација на име Велика Сто-
јаноска, е. Бонче, Прилеп. (5091) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 9779, 
издадена од КЗСО — Филијала — Делчено на име 
Димитана Васева Ефремова, е. Моштица, Делчево. 

Здравствена легитимација издадена " од КЗСО 
— Берово на име Гаврил Коколонски, е. Русиново, 
Берово. (5094) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Берово на име Горѓи М. Ружински, ул. „Моша Пи-
јаде" бр. 40, Берово. (5095) 

Здравствена легитимација бр. 238938, издадена 
од ОЗСО — Скопје на име Стоимен Славев Ѓорѓиев-
ски, е. Градец, Кр. Паланка. (5096) 

Оружен лист бр. 126, издаден од ОВР — Гевге-
лија на име Благој Петков, е. Габрово, Гевгелија. 

(5098) 
Здравствена легитимација бр. 66510, издадена 

од КЗСО — Гостивар на име Ќирко Јованоски, е. 
ул. „Панче Попоски" бр. 46, Гостивар. (5099) 

Здравствена легитимација на име Марија Три-
фунова, е. Зрновци, Кочани. (5100) 

Здравствена легитимација бр. 54487 на име Зо-
ран Томовски, ул. „Брегалничка" бр. 8, Кочани. 

Свидетелство издадено од Индустриската шко-
ла „Злате Малаковски" — Гостивар на име Стреб-
ре Таневски, е. Врбен, Гостивар. (5102) 

Свидетелство за УШ одделение на име Сали 
Нухиу, ул. „18 ноември" бр. 133, Гостивар. (5103) 

Свидетелство за завршен испит од електро-
струка издадено од Индустриското училиште „Зла-
те Малакоски" — Гостивар на име Касо Јашар, 
ул. „Шуматоска" бр. 16, Гостивар. (5104) 

Здравствена легитимација на име Ејуп Алими, 
е. Голема Речица, Тетово . (5105) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Аднан Хасаноски, ул. „Дабнички 
Завој" бр. 76, Прилеп. (5106) 
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Здравствена легитимација бр. 12945 на име Абе-
дин Шеип Рецепи, е. Вешале, Тетово. (5107) 

Здравствена легитимација на име Цвета Ки-
рова, е. Сопот, Кавадарци. ' (5108) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кавадарци на име Борис Даскалов, Кавадарци. 

Здравствена легитимација бр. 3137, издадена од 
ЗСО — Битола на име Васка Додовска, е. Гавато, 
Битола. (5110) 

Свидетелство за Ш година, издадено од Гим-
назијата „Ј. Броз Тито" — Битола на име Драган 
Георгиевски, е. Живојно, Битола. (5111) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Бранко Стојковски, е. Жабени, Би-
тола. (5112) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Трајанка Стојковска, е. Жабјани, 
Битола. (5113) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Никола Камино, ул. „Никола Тесла" 
бр. 94, Битола. (5114) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Акик Шабан, Скопје. (5115) 

Свидетелство за завршено УШ одделение изда-
дено од Народниот универзитет — Скопје на име 
Душко Атанасов, Скопје. (5116) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубомир Трајковски, Скопје. (5117) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Жаклина Трпковска, Скопје. (5113) 

Фактури за набавка на бензин бр. 146828, 466068, 
884211, 002123, 002229 и 34630 издадени од „"Југопет-
рол" — Скопје на име Претпријатие „Ладилник" — 
Скопје. (5119) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Газмен Мемиш, Скопје. (5120) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Мехмеди и Есахета Бакиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Роса Стојанова, Скопје. (5122) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шевкета Адемовиќ, Скопје. (5123) 

Здравствена легитимација бр. 491205 на име Дим-
че С. Величевски, Скопје. (5124) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Ис-
маил Дерњани, Скопје. (5125) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анифа Рецепи, Скопје. (5126) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зорица Дограмаџиева, Скопје. (5127) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марика Тошева, Скопје. (5128) 

Здравствена легитимација издадела од ЗСО — 
Скопје на име Меџит Мена, Скопје. (5129) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миле Трипун Захариевски, е. Ропо-
тово, Тетово. (5130) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Идриз и Рамиз Мамути, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зорка Пижевска, Скопје. (5132) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вукашин Лазиќ, Скопје. (5133) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тодор Чагороски, Скопје. (5134) 

Инвалидска возна карта за намалено патување -
издадена од Пензионерското здружение општина 
Кисела Вода — Скопје на име Александар Арсов-
ски, Скопје. (5135) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајан Стојановски, Скопје. (5136) 

Ученичка книшка за V одделение издадена од 
Основното осумгодишно училиште „Кирил и Мето-
дија" — е. Крилатица на име Драги Ристовски, Ско-
пје. (5137) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сузана Николова, Скопје. (5138) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лидија С. Пецанова, Скопје. (5139) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тодора Димчева, Скопје. (5140) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Реџеп Исмани, Скопје. (5141) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Наџие и Анамша Азири, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ивица Весковски, Скопје. (5143) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Живко Штрбевски, Скопје. (5343) 

Воената книшка издадена од Крагујевац на име 
Дамјан Јовчевски, Скопје. (5344) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сашо Малинковски, Скопје. (5345) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Васил Гоговски, Скопје. (5346) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петре Илиевски, Скопје. (5347) 

Свидетелство за завршено VI одделение изда-
дено од е. Гиновци — Куманово на име Веселка 
Петрова, Скопје. (5348) 

Здравствена легитимација бр. 281513, издадена 
од. ЗСО — Скопје на име Стојанче Јовановски, 
Скопје. (5350) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада Борејевиќ, Скопје. (5351) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Витомир Радичевић Скопје. (5352) 

Здравствена легитимација бр. 3473, издадена од 
ЗСО - Скопје на име Киро Павловски, Скопје. 

(5353) 
Здравствена легитимација бр. 3473, издадена од 

ЗСО — Скопје на име Киро Павловски, Скопје. 
(5353) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајко Петров, Скопје. (5354) 

Работна книшка бр. 170652 издадена од Собра-
ние на општината Ресен на име Владо Живков Бо-
силковски, е. Царев Двор, Ресен. (5356) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Славица Димовска, е. 
Карамани, Битола. (5356) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Мирослав Божиновиќ, ул. „Ст. Горѓи 
Џоџа" бр. 2а, Битола. (5357) 

Здравствена легитимација бр. 92946, издадена од 
ЗСО — Битола на име Иванка Кордоновска, ул. 
„Дим. Туцовиќ" бр. 62, Битола. * (5258) 

Здравствена легитимација бр. 100118, издадена 
од ЗСО — Битола на име Валентин Кордансвски, 
ул. „Дим. Туцовиќ" бр. 62, Битола. (5369) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Светлана Стоилковић, Скопје. (5144) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Изаир Фетаи, Скопје. (5145) 

Свидетелство за завршена I година издадено од 
Педагошката академија „Никола Карев" — Скопје 
на име Лиле Бошкова, Скопје. (5146) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Блаже Влашев, Скопје. (5147) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Виолета Арсовска, Скопје. (5148) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сузана Оринова, Скопје. (5149) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бељул Алили, Скопје. (5150) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иљаз Алими, Скопје. (5151) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Силвана Боризова Трпковска, Ско-
пје. (5152) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамадан Ибраими, Скопје. (5153) 

Здравствена легитимација на име Невсуре Исов-
ска, е. Крани, Ресен. (5154) 

Пасош бр. МА 085832, издаден од СВР — Дебар 
на име Идрис Мурат Меља, ул. „Ибе Паликуќа" 
бр. 11, Дебар. (5155) 

Здравствена легитимација на име Љубен Коро-
пансв, ул. „1 мај" бр. 24, Битола. (5156) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Садик Дардовски, е. Острец, Би-
тола. " (5157) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Илинка С. Саздова, ул. „Боримечка" 
бр. 25, Битола. (5158) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Слободанка Талевска, ул. „Солун-
ска" бр. 288а, Битола. (5159) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Миланка Јовановска, ул. „Прохор 
Кнински" бр. 17, Битола. (5160) 

Здравствена легитимација бр. 27114 на име Сте-
фан Вангели, ул „Преспа" бр. 71, Битола. (5161) 

Здравствену, легитимација на име Елена Ива-
нова, ул. „Цар Самоил4 бр. 60, Битола. (5162) 

Здравствена легитимација на име Блашка Ми-
тева, е. Прибачено, Кочани. (5163) 

Здравствена лигитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Гевгелија на име Слободан Цветков, 
е. Смоквица, Гевгелија. (5164) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Гостивар на име Сефедин Касами, ул. „Панче 
Попоски" бр. 68, Гостивар. (5165) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Атуш Маликова, ул. „Каранова" бр. 
22. Битола. (5166) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Крста Манговска, е, Велушина, Би -
тола. (5167) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Горги Брчковски, ул. „Ловачка Ко-
рија" бр. 13, Битола. (5168) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Алтана Стојовска, е. Мусинци, Би-
тола. (5169) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Ајрија Мамуд оска, ул. „Авала" бр. 
27, Прилеп. (5170) 

Здравствена легитимација на име Васил Пав-
ловски, е. Папрадиште, Т. Велес. (5171) 

Здравствена легитимација бр. 3417 на име Бо-
ривое М. Грнчаровски, ул. „Б. Кидрич" бр. 43, Те-
тово. (5172) 

Здравствена легитимација на име Назим Ис-
ушили, е. Боговиње, Тетово. (5173) 

Здравствена легитимација бр. 2756 на име Ми-
кере Т. Бајрами, ул. „Ново Село" бр. 55, Тетово. 

(5174) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Ратка Милошевска, е. Глоге. Тетово. (5175) 
Оружен лист бр. 83108 на име Стеван С. Јане-

ски, ул. „С. Пепоски" бр. 1, Гостивар. (5176) 
Здравствена легитимација на име Стојанче До-

нев, ул. .»Илинденска" бр. 40, Кочани. (5177) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Велко Милошевски, Скопје. (5178) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Динка Златанова, Скопје. (5179) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Коста С. Јовиќ, Скопје. (5180) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

С к о п ј е на име Ѓавит Дестанов, Скопје. (5181) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

("копје на име Васил Манаковски, Скопје. (5182) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 

("копје на име Борис Костов, Скопје. (5183) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Слободан Златевски, Скопје. (5184) 
Пасош бр. МА 074247, издаден од СВР — Скопје 

на име Чељо Хакија, Скопје. (5185) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Трпе Нолевски, Скопје. (5186) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Нури и Абдул керим Меџит, Скопје. 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Гордана Миновска, Скопје. (5188) 
Воената книшка издадела од Прешево на име 

Стојадин Васковић Скопје. (5189) 
Здравствени легитимации и издадени од ЗСО — 

Скопје на име Ибадет Есад и Аднан Сали, Скопје. 
Матурско свидетелство издадено од Гимназијата 

.»Цветан Димов" — Скопје на име Симеон Т. Ива-
нов, Скопје (5191) 

Здравствена лсгиагш '.ција издадена од ЗСО — 
Скопје па име Хусеин рамадан, Скопје. (5192) 

Здравствена лехитлмација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славе Андреевски, Скопје. (5193) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје па име Драги Стојановски, Скопје. (5194) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рајна Ивановска, Скопје. (5195) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душанка Цветкова, Скопје. (5196) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хилми Хамидов, Скопје. (5197) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан З д р а в е в с к и , Скопје. (5198) 

Работна книшка бр. 3202, издадена од Кавадар-
ци на име Ристо Трајков, Скопје. (5199) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миле Штериовски, Скопје. (5200) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љупчо Тодоровски, Скопје. (5201) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Гајдов, Скопје. (5202) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шабан 3. Салијевић Скопје. 

(5203) 
Пасош бр. МА 033458 издаден од СВР — Скоп-

је на име Хамиде Хасанова, Скопје. (5204) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје па име Хасан Хамида, Скопје. (5205) 
Здравствена легитимација на име Методи Јор-

данов Костов, ул. ,,Н. Наумовски" бр. 33, Виница. 
Земјоделска здравствена легитимација издадена 

од ЗСО — Битола на име Стево Божиновски, е. 
Буково, Скопје. (5207 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Сотир Џолгановски, ул. „Романија" 
бр. 22, Битола. (5208) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Каранфил Атанасовски, 
е. Ивени, Битола. 5209) 

Дозвола за носење на оружје на име Стојан 
Атанасовеки, е. Герман, Кр. Паланка. (5210) 

Здравствена легитимација на име Здравко Злат-
ков Јанков, ул. „Ордан Џинот" бр. 61, Т. Велес. 

Здравствена легитимација на име Борјана То-
дева, ул. „Орце Мартинов" бр. 29а, Т. Велес. 

(5212) 
Здравствена легитимација на име Славе М. Ата-

насов, е. Теранци, Кочани. (5213) 
Здравствена легитимација на име Ремзи је Сер-

дари, ул. „П. Попоски" бр. 5, Дебар. (5217) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Основното училиште „Братство—Един-
ство" — Дебар на име Јашар Имче, ул, „Ибраим 
Колари" бр. 36, Дебар. (5218) 

Здравствена легитимација бр. 234751, издадена 
од КЗСО — Трње -- Загреб на име. Ѓуко Хорват, на-
селба Геотехника, Дебар. (5219) 

Здравствена легитимација на име Ферат Мер-
сим Колеци, е. Селокуќи, Дебар. (5220) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Ресен на име Љуба Ангеловска, Ре-
сен. (5221) 

Здравствена легитимација бр. 18646, издадена 
од КЗСО — Пробиштип на име Ленче Цветковска, 
е. Луке, Кр. Паланка. (5222) 

Работна к нишка на шие Киро Пуцакоски, е. Го-
лемо Коњари, Прилеп. (5225) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Зуфиќа Млмудоски, ул. „Тризла" бр. 
145/2, Прилеп. (5226) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на и?,.е Лазар Опл-.иќ, Струга. (5227) 

Здравствена легитимација бр. 181, издадена од 
КЗСО — Гостивар па Јусуф Сејдују, ПТТ е. 
Ростуша, Гостивар. (5228) 

Здравствена легити:.Ј:г;лја на име Славица То-
нева, ул. „ЈБ. Сантов" бр. 20, Кочани. (5229) 

Возачка дозвола бр. :Ш/719, издадена од ОВР 
— Гостивар на им*-. Тип- Џавит, ул. „Шуматоска" 
бр. 30, Гостивар« (5230) 
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Работна книшка бр. 5203, издадена од Општин-
ското собрание во Кавадарци на име Алтана Г. 
Ристова, ул. „Словенска" бр. 1 Кавадарци. (5231) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Асима Мемедоска, ул. „Дабнички 
завој" бр. 55, Прилеп. (5232) 

Работна книшка бр. 15226, издадена од Пожа-
ревац на име Милена Сај кова, ул. „Штип" бр. 17, 
Битола. (5233) 

Пасош бр. СА 612848/68, издадена од СВР — 
Битола на име Магда Јанчевска, е. Горно Српци, 
Битола. (5234) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Светлана Караѓозова, Скопје. (5235) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џемаил Сулејманов, Скопје. (5236) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зилќиф Р. Љоки, Скопје. (5237) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Исмет Мустафа, Скопје. (5238) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Кусев, Скопје. (5239) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан Ангелов. Скопје. (5240) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нестор Бисоски, Скопје. (5241) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тихомир Наскоски, Скопје. (5242) 

Здравствена легитимација бр. 8086, издадена од 
ЗОО — Кр. Паланка на име Љубомир Сарафимов 
Трајковски, е. Трновац, Кратово. (5243) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Ресен на име Драгица Јаневска, 
Ресен. (5244) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Милан Робески, ул. „Орде Кабецко" бр. 7, Прилеп. 

(5245) 
Лична карта рег. бр. 14 на име Димитрија Ко-

чов, е. Старо Лагово, Прилеп. (5246) 
Здравствена легитимација бр. 24635 на име Еми-

ца И. Брекало, ул. „Партизанска", Струга. (5247) 
Здравствена легитимација бр. 45027 на име Сеј-
Сејдија, Тетово. (5248) 
Свидетелство за завршено IV одделение, изда-

дено од Училиштето во е. Непроштено на име Дра-
гица Ристеска, ул. „Мирче Ацев" бр. 86, Тетово. 

(5249) 
Свидетелство дел. бр. 77/7 на име Џеваир Иб-

раиму е. Џепчиште, Тетово. (5250) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Зејнеп Ибраими, Скопје. (5251) 
Работна книшка бр. 19638, издадена од Скопје 

па име Гајур Ислами, Скопје. (5252) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Београд на име Стефан Доцкиновски, Скопје. 
(5253) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубинка Ѓорѓиева, Скопје. (5254) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО-— 
Скопје на име Трајанка Савова, Скопје. (5255) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана М. Георгиева, Скопје. (5256) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лена Миленковић,, Скопје. (5257) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар Костовски, Скопје. (5258) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Крсте Т. Кипријановски, Скопје. 

(5259) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Дончо Т. Николовски, Скопје. 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Филијала—Ресен на име Гркина Божиновска, ул. 
„Таше Милошевски" бр. 25, Ресен. (5262) 

Врз основа на чл. 77 од Основниот закон за избор 
на работнички совети, како и чл. 50 од Статутот 
на задругата, 
Конкурсната комисија за реизбор на директор при 
ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА „НАПРЕДОК" СЕЛО 

ЛОЖАНИ—СТРУШКО 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за ДИРЕКТОР на задругата (реизбор) 
Кандидатот што се именува за директор на 

задругата, треба да ги исполнува овие услови: 
1. да има виша стручна подготовка со 5 години 

практика на раководно работно место, 
2. да има средна стручна подготовка со 10 го-

дини практика на раководно работно место во 
струката, 

3. да има нижа стручна подготовка со над 10 
години на раководно работно место, 

4. да не е осудуван за кривични дела наведени 
во член 55 од Основниот закон за претпријатија, 

5. со судска одлука да не му е забрането вр-
шење на должноста директор на задруга-претпри-
јатие, 

6. да има морално-политички квалитети. 
Кандидатот кон молбата, таксирана со 0,50 нови 

динари таксени марки треба да приложи и доку-
менти за докажување на стручната подготовка, ра-
ботното искуство и за тоа дека не е осудуван. 

Некомплетираните документи нема да се раз-
гледуваат. 

Конкурсот ќе трае 15 дена од објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". 

Од конкурсната комисија за реизбор на 
директор 

СОВЕТОТ НА ЗЕМ Ј ОД ЕЛ СКО-ПГУМ ДРСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
КОНКУРС 

за преизбор по еден асистент по предметите: 
Општо овоштарство 
Лозарство 
Екологија и зипологија на шумите 
Шумски транспортни средства 
Заштита на шумите. 
Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги 

исполнуваат условите пропишани со Законот за 
високото школство на СР Македонија. 

Срок за пријавување е 15 дена од денот на 
објавувањето јна конкурсот. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на 
Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата, кандидатот треба да прило-
жи диплома, куса биографија, список на стручни 
и научни трудови и по еден примерок од самите 
трудови. 

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

СОДРЖИНА 
Страна 

268. ^Заклучоци за натамошно подобрување 
материјалната положба на студентите и 
системот на кредитирање и стипенди-
рање — — — — — — — — — 521 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а 
Пошт. ф а х 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат: Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


