
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 7 јуни 1967 
С к о п ј е 

Број 22 Год. XXIII 

Претплатата за 1967 год. изнесува 
45 (4.500) дин. Овој број чини 0,80 
(80) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16. 

195. 
Врз основа на член 20 од Законот за финанси-

рања на образованието и воспитувањето („Службен 
весник на СРМ" бр. 9/67), Извршниот совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА СОСТАВОТ НА ОСНОВАЧКОТО СОБРАНИЕ 

НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО 

I 

Основачкото собрание на Републичката заедни-
ца на образованието го сочинуваат претставниците 
на: 

1. Правниот факултет во Скопј,е; 
2. Економскиот факултет во Скопје; 
3. Филозофскиот факултет во Скопје; 
4. Природно-математичкиот факултет во Скопје; 
5. Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје; 
С. Медицинскиот факултет во Скопје; 
7. Технолошко-металуршкиот факултет во 

Скопје; 
8. Електромашинскиот факултет во Скопје; 
9. Архитектонско-градежниот факултет во 

Скопје; 
10. Високата музичка школа во Скопје; 
11. Педагошката академија во Скопје; 
12. Педагошката академија во Битола; 
13. Педагошката академија во Штип; 
14. Вишата земјоделска школа во Струмица; 
15. Вишата земјоделска школа во Битола; 
16. Вишата економско-книговодствена школа во 

Прилеп; 
17. Вишата школа за социјални работници во 

Скопје; 
18. Вишата школа за физичка култура во 

Скопје; 
19. Вишата техничка школа во Битола; 
20. Заводот за рехабилитација и корекција на 

говорот во Битола; 
21. Заводот за слепи деца и младинци во 

Скопје; 
22. Заводот за рехабилитација на деца и мла-

динци во Драчево — Скопје; 
23. Заводот за образование, воспитување и згри-

жување на деца и младинци во Скопје; 
24. Стручното занаетчиско училиште со прак-

тична обука за глуви деца и младинци во Скопје; 
25. Политичката школа, на ЦК СКМ во Скопје, 
26. Центарот за странски јазици во Скопје; 
27. Заедн,ицата на електромашинските училиш-

та во СРМ; 
28. Заедницата на земјоделските училишта во 

СРМ; 

29. Заедницата на медицинските училишта во 
СРМ; 

30. Заедницата на училиштата за ученици во 
стопанството во СРМ; 

31. Заводот за културно-просветен и наставен 
филм во Скопје; 

32. Радио-телевизија — Скопје; 
33. Деловното здружение на претпријатијата за 

јавен сообраќај „Македонија-транспорт"; 
34. Железничкото транспортно претпријатие во 

Скопје; 
35. Дрвната индустрија „Треска" во Скопје; 
36. Градежното претпријатие „Бетон" во Скопје; 
37. Органско-хемиската индустрија „Наум На-

умовски — Борче" во Скопје; 
38. Претпријатието во основање Рудници и же-

лезарница „Скопје" во Скопје; 
39. Фабриката за разладни уреди „Горѓи Нау-

мов" во Битола; 
40. Претпријатието „Интеримпекс" — Скопје' , 
41. Рудници за олово и цинк „Злетово" - Про-

биштип; 
42. Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скоп-

ско Поле" — Скопје; 
43. Претпријатието за трговија со -прехранбени 

артикли „Славија" во Скопје; 
44. Волнарскиот комбинат „Тодор Циповски — 

Мерџан" во Тетово; 
45. Претпријатието за производство и пренесу-

вање на електрична енергија „Електростопанство" 
во Скопје; 

46. Претпријатието за ПТТ сообраќај во Скопје; 
47. Стопанската комора на Македонија — Скопје; 
48. Стопанската банка во Скопје; 
49. Републичкиот савет на ССЈ за Македонија; 
50. Главниот одбор на ССРНМ; 
51. Централниот комитет на Сојузот на млади-

ната на Македонија; 
52. Здруженото претпријатие „Југотутун" — 

Скопје; 
53. Републички,от одбор на Сојузот на студен-

тите на Македонија; 
54. Здружението на педагозите на Македонија; 
55. Републичкиот завод за унапредување на 

школството; 
56. Графичкиот завод „Гоце Делчев" — Скопје; 
57. Угостителското претпријатие „Метропол" во 

Скопје; 
58. Фабриката за бонбони и чоколади „Европа" 

во Скопје. 
Работните и другите организации од претход-

ниот став делегираат по еден претставник во Осно-
вачкото собрание на Републичката заедница на 
образованието. 
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II 
Во Основачкото собрание на Републичката заед-

ница на образованието делегираат заедниците на 
образованието од територијата на Републиката по 
еден претставник, а Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија 10 претставници. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со наредниот ден 

од објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 12-877/2 
4 мај 1967 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, с. р. 

196. 

ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КО-
МИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПОВТОРНИТЕ 
ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИЦИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗБОРНИТЕ 
ЕДИНИЦИ КРИВА ПАЛАНКА II И КОЧАНИ 1П 

ДО СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
- РЕПУБЛИЧКИ СОБОР -

СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, согласно член 141, а во смисла на член 
132 став 1 од Законот за избор на пратеници на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
како и на основа примените изборни акти од оп-
штинските изборни комисии од повторните избори 
во изборните единици Крива Паланка II и Кочани 
III, му го поднесува на Републичкиот собор на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
следниов 

ИЗВЕШТАЈ 
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПОВТОРНИТЕ ИЗБОРИ ЗА 
ПРАТЕНИЦИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ 

КРИВА ПАЛАНКА II И КОЧАНИ III 

I. На 21 мај 1967 година се одржани непосред-
ните избори за пратеници на Републичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија во изборните единици Крива Паланка П и Ко-
чани Ш. 

II. На изборите за пратеници на Републичкиот 
собор на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија одржани на 21 мај 1967 година во горни-
те изборни единици, избирачите гласаа непосредно 
за кандидатите чии кандидатури ги потврдија над-
лежните општински изборни комисии и кои беа 
избрани како кандидати за пратеници во општин-
ските собранија Крива Паланка и Кочани на 7 мај 
1967 година. Имињата на овие кандидати ги објави 
Републичката изборна комисија, согласно член 102 

став 1 од Законот за избор на пратеници на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, со 
Објавата бр. 464 од 8 мај 1967 година („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 17/67). 

Ш. Повторните избори се извршени во склад со 
одредбите од Законот за избор на пратеници на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија. 

IV. Надлежните општински изборни комисии ги 
утврдија резултатите од гласањето во изборните еди-
ници на начинот предвиден со член 127 — 129 од 
Законот за избор на пратеници на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија и според утвр-
дената состојба ги прогласија за избрани и им из-
дадоа уверенија на кандидатите што се означени во 
овој Извештај. 

Резултатите од изборите за двете изборни еди-
ници се како следува: 

1. Во изборната единица КРИВА ПАЛАНКА П 
од запишаните 7.767 избирачи гласале 4.860 од кои 
за кандидатот Стојан Тодоровски 1899 а за канди-
датот Стојко Ивановски, 2817. Неважни гласачки 
ливчиња има 144. 

За пратеник е избран СТОЈКО ИВАНОВСКИ, од 
Крива Паланка што добил најголем број на гласови. 

2. Во изборната единица КОЧАНИ Ш од запи-
шаните 7.414 избирачи гласале 6 826 од кои за канди-
датот Бота Трендова-Попова 6.466. Неважни гласач-
ки ливчиња има 380. 

За пратеник е избрана БОТА ТРЕНД ОВА-ПО-
ПОВА, од Скопје за која гласало мнозинството од 
сите избирачи што се запишани во избирачките спи-
соци на подрачјето на изборната единица. 

Бр. 500 
25 мај 1967 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Никола Алексовски, с.р. Киро Никовски, с.р. 

Членови: 
Миле Крчковски, с.р. 
Зоге Груевски, с.р 
Крлију Нуши, с.р. 
Љубиша Варошлија, с.р. 
Перо Липковски, с.р. 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВА-
ЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

НА СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 10 од Законот за ус-
ловите под кои работни организации можат да про-
изведуваат и доработуваат семе, објавува дека во 
Регистарот на производители на семе се запишани 
следните организации: 

— Земјоделската задруга „Кајмакчалан" с. Бач, 
Битолско, за производство на семе од пченица. Рег. 
број 29, страна 29, книга I, решение бр. 07—476/117 
од 17.V.1967 година; 

— Земјоделско претпријатие „Хамзали" с. Хам-
зали — Струмичко, за производство на семе од пче-
ница. Рег. број 30, страна 30, книга I, решение бр. 
07—476/118 од 17.V.1967 година; 
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— Центар за унапредување на земјоделието — 
Битола, за производство на семе од индустриски и 
фуражни култури. Рег. број 3, страна 3, книга I, ре-
шение број 07—476/119 од 17.V.1967 година; 

— Национален парк „Пелистер" — Битола, за 
производство на шумско семе. Рег. број 31, страна 31, 
книга I, решение број 06—688 од 21.V.1967 година; 

— Шумско индустриски комбинат Страшо Пин-
џур" — Кавадарци, за производство на шумско се-
ме. Рег. број 32, страна 32, книга I, решение број 
07—476/96 од 21.V.1967 година. 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВА-
ЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОРАБОТУВАЧИ 

. НА СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 10 од Законот за ус-
ловите под кои работни организации можат да про-
изведуваат и доработуваат семе, објавува дека во 
Регистарот на доработувачи на семе се запишани 
следните организации: 

— Специјализирано семенско претпријатие „Се-
ме - Вардар" - Скопје, за доработка на семе од 
житни, индустриски и фуражни култури. Рег. број 
17, страна 17, книга I, решение број 07—476/116 од 
17.V.1967 година; 

— Центар за унапредување на земјоделството 
— Битола, за доработка на семе од индустриски 
култури. Рег. број 1, страна 1, книга I, решение број 
07—476/120 од 17.V.1967 година; 

— Национален парк „Пелистер" — Битола, за 
доработка на шумско семе. Рег. број 26, страна 26, 
книга I, решение број 06—688 од 21.V.1967 година; 

— Шумско-индустриски комбинат „Страшо Пин-
џур" — Кавадарци, за доработка на шумско семе. 
Рег. број 27, стр. 27, книга I, решение бр. 07—476/97 
од 21.V.1967 година; 

— Претпријатие за снабдување на земјоделието 
„Агроснабдител" — Скопје — филијала Битола, за 
доработка на семе од фуражни култури. Рег. број 
20, страна 20, книга I, решение број 07—476/126 од 
27.V.1967 година. 

ОБЈАВА ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 10 од Законот за ус-
ловите под кои работни организации можат да про-
изведуваат и доработуваат семе, објавува дека од 
Регистарот на производители на семе се брише: 

— Земјоделската задруга „Струмешница" с. Да-
биле — Струмичко, за производство на семе од пче-
ница и памук. Рег. број 22, страна 22, книга I, реше-
ние број 07-1213 од 27. V. 1967 година. 

ОБЈАВА ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА 
ДОРАБОТУВАЧИ НА СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 10 од Законот за ус-
ловите под кои работни организации можат да про-
изведуваат и доработуваат семе, објавува дека од 
Регистарот на доработувачи на семе се бришат 
следните организации: 

- Предилницата за памук „Струмичанка" -
Струмица, за доработка на семе од памук. Рег. број 
5, страна 5, книга I, решение број 07—1211 од 
27.V. 1967 година; 

— Земјоделската задруга „Струмешница" с. Да-
биле - Струмичко, за доработка на семе од житни 
и индустриски култури - памук. Рег. број 9, стра-
на 9, книга I, решение број 07—1212 од 27.V.1967 год. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
по тужбата на тужителот Здравко Павловски од 
Скопје, ул. „Енгелсова" бр. 36/1, против тужената 
Љупка Каева од Скопје, а ,сега со непознато место 
на живеење, за развод на бракот, вредност на спорот 
500 нови динари. 

Се повикува тужената Љупка Николова Каева 
во срок од 30 дена од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ", да се јави лично во 
судот или да ја достави сегашната своја адреса. 

Доколку во одредениот срок не се јави, ќе и се 
постави привремен старател во смисла на чл. 77 и 
78 од ЗПП, кој ќе ја застапува во спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 480/67. (45) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Јован Јовановски, од село Магарево, општина 

Битола поднесе до овој суд тужба за развод на бра-
кот против тужената Милева Јовановска, родена 
Врбашка во село Госпогинци - Нови Сад. Бидејќи 
тужената Милева се наоѓа во неизвесност и со непо-
зната адреса, се поканува во срок од 30 дена од обја-
вувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ" 
да се јави или да одреди свој застапник. Во про-
тивен случај на тужената ќе и биде одреден застап-
ник по званична должност. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 157/67. (44) 

Најденов-ски Коста од Битола, ул. „Иван Милу-
тиновиќ" бр. 98-6, стан 16, поднесе до овој суд туж-
ба за развод на бракот против Најденовска Кристи-
на, со непознато место на живеење во Шведска. Се 
повикува тужената во срок од 30 дена од објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ" 
да се јави или да одреди свој застапник. Во проти-
вен случај ќе и биде одреден застапник по службе-
на должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 270/67. (46) 

Цвета Османи, од Прилеп, ул. „Мицо Козароски" 
бр. 17, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот 
против Адем Османи, од Скопје, ул. „376" бр. 16, сега 
во неизвесност. Се поканува тужениот во срок од 
30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ" да се јави или да одреди свој за-
стапник. Во противно ќе му биде одреден застапник 
по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 619/64. (47) 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Општинскиот суд во Штип објавува дека Ди-
митар Петров Кулаков од Штип, со стан на ул. 
„Гуро Ѓаковиќ" бр. 4, побара да се огласи за неваж-
но свидетелството за завршено вечерно стопанско 
училиште през учебната 1938/39 година, кое гласи 
на името на молителот, бидејќи го има загубено. 

Училиштето го завршил во учебната 1938/39 го-
дина. 
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Се повикуваат сите кои имаат приговори против 
предлогот, да ги поднесат во летот срок. 

Во колку во срок од 6 месеци дотичниот доку-
мент никој не го пријави на судот или не стави при-
говор, судот документот-свидетелството за завршено 
вечерно стопанско училиште на име Димитар Кула-
ков, судски ќе го поништи. 

Од Општинскиот суд во Штип, Р. бр. 1127/66. (48) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на установите на 29.IX.1966 го-
дина, рег. број 90/66, е запишано под фирма: Спе-
цијално основно училиште во Битола. Предмет на 
работењето на училиштето е: да дава основно и оп-
што образование и воспитување на децата од 7—15 
години на територијата на општината Битола кои 
се заостанати во психичкиот развиток (категорија" -
дебили). Училиштето е осмоодделенско. 

Училиштето е основано од Собранието на оп-
штината Битола, со решение бр. 04-9152/1 од 21.IX 
1966 година. 

Училиштето ќе го потпишува Јорданка Куцуло-
ва, директор, 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 
119/66. (1502) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на установите, рег. бр. 535, страна 
179, книга Ш, е запишан под фирма: Електро-ма-
шински факултет — Скопје, населба „Карпош П''. 
Предмет на работењето на факултетот е: подготву-
ва висококвалификувани стручњаци инженери од 
електротехничката и машинската струка и да орга-
низира и изведува научна работа. 

Факултетот е основан од Собранието на СРМ — 
Скопје, со Указ бр. 143 од, 15.VII.1965 година и со За-
конот за основање на Архитектонско-градежен, 
Електро-машински и Технолошко-металуршки ф а -
култет во Скопје („Службен весник на СРМ" бр. 
27/65). 

Факултетот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат професорот инженер Димитар Грчев, 
декан, и Божана Богатинова, сметководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

Електро-машинскиот факултет — Скопје е кон-
ституиран на ден 4.XI.1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
121/65. (227) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 17.П.1967 годи-
на, рег. број 8/67, е запишан под фирма: Центар за 
социјална работа, со седиште во Прилеп. Предмет 
на работењето на Центарот е: 

— социјална заштита на мајката и детето, 
— социјална заштита на деца без родителска 

грижа, 
— социјална заштита на воспитно запуштени 

деца, 
— социјална заштита на материјално необезбе-

дени лица, 
— сите работи од Законот на старателство, усво-

јувањето и односите на родителите и децата, 
— да ги следи и проучува прашањата и пробле-

мите во областа на социјалната заштита и предлага 
на општинското собрание, работните и општествени-
те организации, месните заедници и другите општес-
твени институции превземање на мерки од областа 
на социјалната работа, 

— врши стручен надзор на установите за соци-
јална заштита, 

— води евиденција и статистика од областа на 
социјалната заштита, 

— се грижи за усогласување на работата и ука-
жување стручна помош на социјалните установи, 

— врши и други работи по прописите на пови-
соките органи и тие што ќе му се определат по ста-
тутот. 

Центарот е основан од Собранието на општината 
Прилеп, со решение број 01-750/1 од 15.П.1967 година 

Центарот ќе го потпишува Станко Буневски, в.д. 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 
12/67. (357) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 5.V. 1966 година, 
под рег. број 97/65, е запишано следното: Му преста-
нува овластувањето за потпишување на Антоски Јо-
ван, досегашен директор на Медицинскиот центар 
во Кичево. 

Се овластува лицето Методија Гаврилоски, в,д. 
директор, да ја потпишува установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
86/66. 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на установите на 16.IV.1966 година 
на страна 58, реден број 2 е запишано конституира-
њето на Домот за народно здравје од Делчево, кое 
е извршено на 2.П.1966 година. 

Конституирањето е запишано во регистарот врз 
основа на записникот бр. 1 од 2.П.1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 
59/66. (1701) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на установите на ден 8.Х.1966 год 
на страна 152, реден број 1 е запишан под фирма: 
Општински завод за школство, со седиште во Стру-
мица. 

Заводот ќе ги врши средните дејности: 
— ги врши работите на просветно-педагошката 

служба во училиштата од I и П степен, ученичкиот 
дом и во установите за претшколско воспитување 
на децата од подрачјето на општината; 

— предлага мерки за развивање на воспитно-
образовниот систем; 

— работи на педагошкото организационо усовр-
шување на просветните установи; 

— ги следи и проучува факторите што влијаат 
врз воспитувањето и образованието; 

— ги помага наставниците и воспитачите во нив-
ната работа при решавањето на воспитните и обра-
зовните проблеми, им дава упатства и стручна по-
мош во решавањето на проблемите од областа на 
воспитувањето и образованието; 

— ја подржува иницијативата на наставно-вос-
питните работници во просветно-образовните уста-
нови и за нивното стручно и идеолошко усовршу-
вање; 

— ги организира семинарите, курсевите и други-
те форми на работа за стручно усовршување на 
просветните работници; 

— ги следи и проучува искуствата, резултатите 
и достигањата во областа на педагошката теорија и 
практика, ја следи и проучува работата, појавите и 
проблемите на просветните установи во остварува-
њето на воспитувањето и образованието. 

В.д. директор на установата е Христо Илиев 
Бајрактаров. 

Установата е запишана во регистарот врз основа 
на решението на Собранието на општината Струми-
ца бр. 01-5977/1 од З.Х.1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 
109/66. (1713) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 529, стра-
на 155, книга Ш, е запишана под фирма: Здравна 
станица во село Самоков — Аптека во село Самоков 
(од отворен тип). Предмет на работењето на апте-
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ката е: набавува, изработува, испитува и издава 
лекови и санитетски материјали наѓ населението, 
работните организации и здравствените установи со 
цел лекување и чување на здравјето на населението. 
Аптеката може да става во промет и средства за 
лична и општа хигиена на населението. 

Аптеката ќе располага со сите најважни групи 
лекови и санитетски материјали, а нив ќе ги издава 
на прописен рецепт. Без рецепт ќе можат д,а се из-
даваат само лекови, допуштени со закон и од страна 
на фармацевт. 

Аптеката ќе биде достапна на сите граѓани во 
секое време. Таа ќе организира служба на постојана 
приправност во работни денови, како и во праз-
ници и ноќе за итни случаеви. 

Аптеката! обавезно ги снабдува со сите врсти 
лекови и санитетски материјали организационите 
единици на установата што ја формирала, здрав-
ствената станица, стационарот, хигиеноепидемио-
лошката служба, забната амбуланта, бабичката 
служба, лабораторијата, како и одделението за ин-
тервенции. 

Аптеката е основана од Здравствената станица 
во село Самоков со одлука на Советот на здрав-
ствената станица. 

Раководител на аптеката е Неделковска Милева. 
Аптеката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 

раздолжуваат во границите на овластувањето Ан-
доновски Др. Драгољуб, лекар, и Станоевски 
Мирко. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 368/66. (417) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под број 503, стра-
на 49, книга III е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Медицинскиот центар од Кичево, 
Методија Гаврилоски, в. д. директор, му престанува 
правото за потпишување, бидејќи е разрешен од 
должност. 

За в. д. директор на Центарот е назначен Велја-
новски д-р Стојмир. Тој центарот ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето со новоназначениот потписник Трајче Ца-
пески, шеф на сметководството, сметано од 4. XI. 
1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 378/66. (1721) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 24. ХП. 1966 
година под рег. број 82/66 е запишано следното: 
Досегашниот в. д. директор и потписник Егуненов-
ски Н. Димитар е назначен за директор и потписник 
на Централното основно училиште „Иво Рибар Ло-
ла" од село Црноец. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 150/66. (68) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 16. ХП. 1966 
година под рег. број 92/66 е запишано следното: Се 
менува фирмата на Здравствената станица со ста-
ционар во Крушево и ќе гласи: Здравствен дом со 
стационар, со седиште во Крушево. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет на Здравствената ста-
ница Крушево од 5. X. 1966 година и добиената сог-
ласност од Собранието на општината Крушево 
бр. 04—2082/1 од 12. ХП. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 144/66. (69) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 12. I. 1967 го-
дина под рег. број 2/67 е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на 
Славко Керамичиев ски, досегашен директор на За-
водот за рехабилитација и корекција на говорот 
во Битола. 

Се овластува лицето Каневче Наум Климе, ди-
ректор, Манели ѓорѓи, секретар, и Ристевска Ду-
шица, сметководител, да ја потпишува установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 3/67. (169) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под број 71, страна 
294, книга I е запишано следното: На досегашниот 
потписник на Основното централно училиште „Мит-
ко Пенџуклиски" — с. Кнежево, Миташевски К. 
Пантелемон, му престанува правото за потпишува-
ње, бидејќи е разрешен од должност. 

За в. д. директор на училиштето е назначен 
Атанасовски Боризов Јаким. Тој училиштето ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со новоназначениот потписник 
Трајковски Атанасов Благој, секретар, сметано од 
21. X. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 315/66. (1763) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. бр. 528, 
страна 151, книга Ш е запишано следното: Фирмата 
на Заводот за испитување на материјали при Тех-
ничкиот факултет — Скопје во иднина се менува 
и ќе гласи: Завод за испитување на материјали при 
Архитектонско"градежниот факултет — Скопје. 

Дејноста на споменатата установа во иднина се 
проширува и е: да врши испитување на градежни 
материјали, да работи на проучување и истражу-
вање од областа на градежништвото и пронајдува 
можности и форми за примена на научните резул-
тати во пракса. 

Исто така покрај досегашниот потписник на ус-
тановата професорот инженер Крум Холочев, уста-
новата во иднина ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето и ново-
назначениот потписник Богоја Петревски, шеф на 
сметководството, сметано од 19. ХП. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 361/66. (200) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 80, 
страна 330, книга I е запишано следното: Досегаш-
ниот в. д. директор на Основното централно учи-
лиште „Христијан Карпош" од село Страцин, Ку-
мановско, Крстевски Добре, е разрешен од дол-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За директор на училиштето е назначен Сера-
фимовски Сенесиев Чедомир. Тој училиштето ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето, сметано од 3. ХП. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр, 351/66. (6) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 188, 
страна 976, книга I е запишано следното: Досегаш-
ниот в. д. директор на Основното училиште „Јан-
кула Јанакиев'" од село Теово, Титоввелешко, Сло-
бодан Стојанов Ристовски, е разрешен од должност. 
За директор на училиштето е назначен Душан Ни-
колов Бучевски, кој нема да биде потписник на 
жиро сметката, сметано од 21. ХП. 1966 год. 

Лице овластено училиштето да го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овлас-
тувањето пред банката и понатака останува ста-
риот регистриран потписник Томислав Најдовски, 
сметководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 365/66. (201) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. бр. 537, 
страна 187, книга Ш е запишано следното: Фирмата 
на Заводот за студии и проектирање при Технич-
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киот факултет — Скопје во иднина се менува и ќе 
гласи: Завод за студии и проектирање при Архи-
тектонско" градежниот факултет во Скопје, согласно 
со одлуката на Советот број 553 од 23. XI. 1965 го-
дина. 

Досегашниот потписник професор инженер 
Станислав Јефтимијадис, в. д. директор на Заводот, 
е разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За? директор на Заводот е назначен инженер 
Диме Лазаров. Тој Заводот ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластувањето 
со стариот регистриран потписник Миле Череп-
налковски, раководител на сметководната служба. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 9/67. (228) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 331, 
страна 357, книга П е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Шумарскиот институт — 
Скопје, Ничота Јелена, сметководител, и престану-
ва правото за потпишување, бидејќи е разрешена 
од должност. За нов потписник е назначен Стамат 
Трпков, економ-книговодител. Тој установата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со старите регистрирани потпис-
ници и тоа: инж. Божидар Ничота, директор, и инж. 
Андигон Цали, заменик директор, сметано од 23. ХП. 
1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 366/66. (229) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 171, 
страна! 904, книга I е запишано следното: Се брише 
од регистарот на установите Комбинираната детска 
установа „Страшо Пинџур" од Скопје, бидејќи се 
припојува кон Детската градина „Братство един-
ство" — Скопје, согласно со одлуките на советите 
на работните заедници на колективите и согласноста 
на Собранието на општината Кале — Скопје 
бр. 02—1570/239 од 4. XI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 373/66. (230) 

за продажба на цвеќе во Титов Велес, ул. „Благој 
Горев" број 47. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на природно и вештачко цвеќе, 
дендролошки саден материјал, семиња, ѓубриња и 
предмети за одгледување на цвеќе. 

Продавницата е основана од Советот на Работ-
ната заедница на Управата за зеленило и паркови 
— Титов Велес, а согласно со решението на Собра-
нието на општината Титов Велес бр. 03—992/1 од 
10. П. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Трајков Коцев 
Панче. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 18/67. (318) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 162, 
страна 868, книга I е запишано следното: Кон Де-
ската гра,динка „Братство единство" од Скопје се 
припојува Комбинираната детска установа „Страшо 
Пинџур" од Скопје населба Бутел I, согласно со 
одлуките на советите на работните заедници на ко-
лективите и согласноста на Собранието на општи-
ната Кале - Скопје бр. 02-—1570/239 од 4. XI. 1966 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 374/66. (231) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 534, стра-
на 175, книга Ш, е запишан под фирма: Комунален 
завод за социјално осигурување — Тетово, ул. „Ра-
дован Цониќ" број 99. Предмет на работењето на 
заводот е: спроведување на социјално осигурување 
и се друго што е со законските прописи од таа ма-
терија предвидено. 

Заводот е основан од Собранието на Комунал-
ната заедница за социјално осигурување на работ-
ниците во Тетово со одлука број 01—828/1 од 30. ХП. 
1966 година со издвојување на филијалата во Те-
тово на Комуналниот завод за социјално осигуру-
вање — Гостивар во посебен Комунален завод за 
социјално осигурување во Тетово. 

Заводот за социјално осигурување во Тетово ќе 
го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во 
границите на овластувањето Томовски Санко, в. д. 
директор, и Михајло Марковски, шеф на отсекот 
за финансии. 

Комуналниот завод за социјално осигурување 
— Тетово е конституиран на ден 12. I. 1967 година. 

Филијалата во Тетово на Комуналниот завод за 
социјално осигурување — Гостивар се брише од ре-
гистарот на установите ка ј овој суд од, рег. број 510, 
страна 79, книга Ш поради издвојување во посебен 
Завод за социјално осигурување — Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 7/67. (232) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 198. 
страна 1015, книга I е запишано следното: Досегаш-
ниот потписник Ангеловски Теодосиев Миле, в. д. 
директор на Основното училиште „Кирил и Методи" 
село Орашец, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За в. д. директор на училиштето е назначен 
Младенов Т. Стојам. Тој училиштето ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со стариот регистриран потписник 
Пешковски Ц. Славко, секретар, сметано од 14.1.1967 
година 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 5/67. (246) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. број 49, стра-
на 200, книга I, е запишана под фирма: Управа за 
зеленило и паркови од Титов Велес — Продавница 

Окружниот стара неки суд во Скопје објавува 
дека? во регистарот на установите под рег. број 250, 
страна 23, книга П е запишано следното: Дејноста 
на Концертната дирекција на СРМ — Скопје во ид-
нина се проширува и е: -да шири музичка култура 
преку организирање на јавни настапи, концертна 
приредби и сл. со уметници и уметнички сос,тави 
од земјата и странство; да ја популаризира умет-
ничката, драмската и музичката литература с;; до 
м а т н и и странски автори преку организирање на 
литерарни и литературно-музички приредби; да ја 
популаризира и шири балетската уметност со орга-
низирање на балетски приредби, настапи и на друг 
соодветен начин; да соработува со установи и орга-
низации што се занимаваат со работи чие извршу-
вање е одредено како нивни задачи; договарање и 
организирање гостувања на уметници и уметнички 
состави од СРМ во другите републики, во внатреш-
носта на Републиката, како и од другите републики 
во СРМ; договарање и организирање концерти на 
уметници и уметнички состави од СФРЈ во стран-
ство и обратно. 

Исто така и досегашниот потписник директорот 
Крстевски Стојан е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За директор на Концертната дирекција на СРМ 
— Скопје е назначен Спировски Кирил, кој ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето, сметано од 19. IV. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 186/66. (247) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 296, 
страна 213, книга II е запишано следното: Имери 
Белул Осман, досегашен потписник на Основното 
училиште „Народна револуција" во село Боговиње, 
општина Тетово, му престанува правото за потпишу-
вање, бидејќи е разрешен од должност. 

Исто така е разрешен од должност Рахман Е. 
Месими, директор на основното училиште „Народна 
револуција" од село Боговиње, но истиот не бил 
потписник на жиро сметката. 

За директор на училиштето е назначен Имери 
Белул Осман, кој нема да биде потписник на жиро 
сметката. 

Потписник и понатака останува стариот реги-
стриран Изаири Османа Беџет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
2/67 (248) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 458, 
страна 713, книга II е запишано следното: Досегаш-
ниот потписник на Управата за комунални служби 
— Кавадарци, Иван Грков, секретар, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За потписници на управата и понатака остану-
ваат старите регистрирани Тодор Јанакиев, дирек-
тор, и Милка Касапинова, книговодител, сметано од 
16. II. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
19/67. (316) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 515, 
страна 103, книга III е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Институтот за туберкулоза 
на СРМ — Скопје, Глигор Муратовски, професор, 
директор на Институтот, му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на Институтот е назначен д-р Ки-
рил Минчев. Тој Институтот ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува во границите на овластува-
њето со старите регистрирани потписници и тоа: 
Цветан Пејчиновски, пом. управител, Душан Стој-
ковски, шеф на сметководството, и Стојко Трпевски, 
сметано од 14. I. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 
6'е7. (317) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 390, 
страна 438, книга II е запишано следното: На до-
сегашниот потписник на Полното основно училиште 
„Борис Терзиев" — село Долно Чичево, општина Ти-
тов Велес, Домазетов Стојанов Иван, учител-режи-
сер, му престанува правото за потпишување. 

За нов потписник на училиштето е назначена 
Казанџиева Христина, секретар, која училиштето 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во гра-
ниците на овластувањето, сметано од 23. I. 1967 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
12/67. (319) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 
353, страна 447, книга И е запишано следното: До-
сегашниот потписник на Полното основно училиште 
„Даме Груев" — село Градско, Димитров Илија, ре-
жисер, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За нов потписник е назначена Казанџиева Кри-
стина, секретар-режисер. Таа училиштето ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со стариот регистриран потписник 
Каратулков Љубомир, директор, сметано од 2. I. 
1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 
15/67. (320) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите на 9. II. 1967 
година под рег. број 13/65 е запишано следното: Му 
престанува овластувањето за потпишување на ли-
цето Карагулевски К. Петар, досегашен директор 
на Комуналниот завод за социјално осигуруваше во 
Прилеп. 

Се овластува лицето Станкоски Данче, в. д, ди-
ректор, да ја попишува установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус 
бр. 10/67. (358) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 230, 
стр. 1144, книга I е запишано следното: Седиштето 
на Основното училиште „Александар Урдаревски' 
од село Бразда се преместува во село Сандево, со-
гласно со одлуката на советот на училиштето број 
254 од 16. X. 1966 година и заклучокот на Собранието 
на општината Кале — Скопје број 07-23058 од 23. 
XII. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 27/67. (397) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. број 497, 
страна 25, книга III е запишано следното: Досе-
гашниот в. д. директор на Центарот за социјална 
работа — Гостивар, Муртезан Чекрези, е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За директор на Центарот е назначен Живко Бог-
дановски, кој ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува во границите на овластувањето, сметано 
од 1. III. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 23/67. (477) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. бр. 114, 
страна 680, книга I е запишано следното; Досегаш-
ниот в.д. директор на Заводот за здравна заштита 
на мајки и деца Скопје, д-р Михаил Ефремов, е 
разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За директор на Заводот е назначен д-р Драгољуб 
Караџински. Тој Заводот ќе го потпишува, задол-
жува, и раздолжува во границите на овластувањето 
со стариот регистриран потписник Васил Таневски, 
шеф на отсекот за материјално и финансово книго-
водство, и Глигор Новаков, пом. управник, сметано 
од 7. III. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 28/67. (408) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. бр. 112, 
страна 672, книга I е запишано следното: Дејноста 
на Управата за погреб и гробишта — Скопје, со-
гласно со одлуката број 1 од 12. XII. 1963 година 
на управниот одбор и решението на Собранието на 
општината Кале — Скопје, бр. 06-1357 од 2. II. 1967 
година во иднина се проширува и со: печатење на 
некролози и други обрасци кои се неопходни за оба-
вување на основната дејност на установата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 20/67. (427) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите под рег. бр. 181, 
страна 948, книга I е запишано следното: Се брише 
од регистарот на установите Градежното училиште 
за квалификувани работници „Чеде Филиповски-
Лавски" — Скопје, бидејќи се спојува во Градеж-
ното техничко училиште „Здравко Цветковски" — 
Скопје во новооснованиот Градежен училишен цен-
тар „Здравко Цветковски" — Скопје, согласно со 
решението на Собранието на град Скопје број 6588/1 
од 18. X. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус 
бр. 37/67. (612) 
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РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 491, страна 945, книга II, е запишано под 
фирма: Земјоделско сточарско стопанство „Кожуф 
Планина" во село Конопиште. Предмет на работе-
њето на стопанството е: сточарство — сопствено 
стадо и со кооперирање, пчеларство, производство 
па млеко и млечни производи со сопствени средства 
и со кооперирање, откуп на волна, кожа, месо, ди-
веч и сите видови добиточни и земјоделски произ-
води, промет со градежни, индустриски, прехранбени 
и други колонијални стоки на големо и мало, вр-
шење на угостителски и туристички услуги, вршење 
на занаетчиски, градежни и транспортни услуги и 
услуги со земјоделски машини, сопствено производ-
ство на тутун и во кооперирање. 

Стопанството е основано со соединување на 
Градежното занаетчиско-услужно и производно 
претпријатие „Чардак" од с. Конопиште, Производ-
но то услужно претпријатие „Иднина" од село Коно-
пиште и Земјоделската задруга „Перун" од село 
Рожден. 

Стопанството ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат во границите на овластувањето По-
повски Дончев Ристо, в.д. директор, Марковачев 
Методи Стојан, книговодител, и Лазаревски Камчев 
Трајко, шеф на сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 48/67. (234) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 456 стр. 735, книга П е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Градежното занаетчиско услужно и произ-
водно претпријатие „Чардагс" од село Конопиште, 
бидејќи се соединува со Производното услужно прет-
пријатие „Иднина" од село Конопиште и Земјодел-
ската задруга „Перун" од село Рожден во нова сто-
панска организација — Земјоделско сточарско сто-
панство „Кожуф Планина" — село Конопиште, со-
гласно со одлуките на колективите и елаборатот за 
економска оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 60/67. (253) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под - рег. бр. 441, страна 615, книга И е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Производното услужно претпријатие 
„Иднина" од село Конопиште, бидејки со соединува 
со Градежното занаетчиско услужно и производно 
претпријатие „Чардак" од село Конопиште и Земјо-
делската задруга „Перун" од Село Рожден во нова 
стопанска организација под назив: „Земјоделско сто-
чарско стопанство „Кожув Планина" — село Ко-
нопиште, согласно со одлуките на колективи^ и 
елаборатот за економска оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 61/67. (254) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 48, страна 157 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Земјоделската задруга „Перун" од село Рож-
ден, бидејќи се соединува со Градежното занаетчиско 
услужно и производно претпријатие „Чардак" од 
село Конопиште во нова стопанска организација 
под назив: Земјоделско сточарско стопанство „Ко-
ж у ф Планина" — село Конопиште, согласно со од-

луките на колективите и елаборатот за економска 
оправданост. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 62/67. (255) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1043, страна 199, книга V, е запишано под 
фирма: Монтажно инсталатерско претпријатие 
„Единство", Скопје, улица „Радњанска" број 17. 
Предмет на работењето на претпријатието е: изве-
дување на водовод, канализација, надворешна мон-
тажа на водовод и канализациона мрежа, пумпи и 
инсталации за наводнување, монтажа на индустрис-
ки котловски инсталации од индустриски тип, разни 
видови инсталации на водено и воздушно парно гре-
ење, изведување на инсталации од јака и слаба 
струја и изработка на трафостаници и далеководи. 

Претпријатието е основано со издвојување па 
погоните водовод, греење и електрика, сите во Скоп-
је, на „Радијатор" — монтажно инсталатерско прет-
пријатие од Скопје во новоосновано Монтажно ин-
сталатерско претпријатие „Единство" — Скопје, со-
гласно со одлуките на погоните и централниот ра-
ботнички совет на „Радијатор" — Скопје. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Ста-
нислав Фајдига, в.д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
број 375/67. (789) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во р егистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 1043, страна 199, книга V е запишано 
следното: Монтажното инсталатерско претпријатие 
„Единство" — Скопје е конституирано на ден 19. IV. 
1967 година, согласно со записникот од одржаниот 
состанок за избирање органи на управување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фп 
број 387/67. ' . (790) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на! претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 991, книга П, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо „Вардар" од Титов Велес 
— Продавница за колонијално-прехранбени стоки 
број 14 во Титов Велес, ул. „Маршал Тито" број 74. 
Предмет на' работењето на продавницата е: про-
дажба на сите видови колонијално-прехранбени 
стоки, животни намирници, индустриски стоки за 
домаќинство, парфимериски и базарски стоки, мле-
ко и млечни производи, стакло, порцелан, емајли-
рани садови, пегли, реша, сите видови сувомесни 
производи, јајца, живина, сите видови конзервира-
ни производи, јужно овошје, сите видови алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци и др. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Вардар" од Титов 
Велес, со одлука од 28. VI. 1962 година и записни-
кот на Собранието на општината Титов Велес број 
03-1218/1 од 16. П. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Тодоров Димков 
Јордан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 151/67. (535) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 989, книга И, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо „Вардар" од Титов Велес 
— Продавница број 9 во Титов Велес, ул. „Благој 
Горев" број 81. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на сите видови кол они јал не-
прехранбени стоки, животни намирници, индустри-
ски стоки за домаќинство, парфимериски и базар-
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ски стоки, млеко и млечни производи, стакло, пор-
целан, емајлирани садови, пегли, реша, сите видови 
алкохолни и безалкохолни пијалоци и др. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Вардар" од Титов 
Велес, со одлука од 28. VI. 1962 година и записни-
кот на Собранието на општината Титов Велес број 
03-1218/1 од 16. П. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Додев Гашов 
Тодор. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 164/67. (536) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 991, книга П, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо „Вардар" од Титов Велес 
— Продавница за колонијалнснпрехранбени стоки 
број 13 во Титов Велес, ул. „Маршал Тито" број 
141. Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на сите видови колонии а лно-прехранбени 
стоки, животни намирници, индустриски стоки за 
домаќинство, парфимериски и базарски стоки, мле-
ко и млечни производи, стакло, порцелан, емајли-
рани садови, пегли, реша, сите видови сувомесни 
производи, јајца, живина, сите видови конзервира-
ни производи, јужно овошје, сите видови алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци и др. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Вардар" од Титов 
Велес, со одлука од 28. VI. 1962 година и записни-
кот на Собранието на општината Титов Велес број 
03-1218/1 од 16. П. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Андов Сандев 
Илија. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 150/67. (537) 

— Продавница за колонијално-прехранбени стоки 
број 23 во Титов Велес, ул. „Глигор Прличев" број 
2. Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на сите видови колони јално-прехранбени 
стоки, животни намирници, индустриски стоки за 
домаќинство, парфимериски и базарски стоки, мле-
ко и млечни производи, стакло, порцелан, емајли-
рани садови, пегли, реша, сите видови сувомесни 
производи, јајца, живина, сите видови алкохолни 
и безалкохолни пијалоци и др. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Вардар" од Титов 
Велес, со одлука од 28. VI. 1962 година и записни-
кот на Собранието на општината Титов Велес број 
03-1218/1 од 16. П. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Тодоров Алек-
сандар. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 144/67. (539) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1030, страна 105, книга V, е запишана под 
фирма: „Дерма" — претпријатие за промет со ко-
жи, гуми, хемикалии пластични маси и технички 
материјали, увоз-извоз од Загреб — Претставни-
штво во Скопје, ул. „95" број 10. Предмет на рабо-
тењето на претставништвото е: склучување на до-
говори за купопродажба на стока во име и за смет-
ка на претпријатието. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на „Дерма" експорт-импорт — Загреб со од-
лука од одржаната седница на ден 21. П. 1967 го-
дина. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. Раководителот Узеири Узеир е 
потписник само на редовно работење. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 207/67. (491) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 981, книга П, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо „Вардар" од Титов Велес 
- Продавница за колонијално-прехранбени стоки 
број 18 во Титов Велес, ул. „Вера Циривири" број 
108. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на сите видови колонијално-прехранбе-
ни стоки, животни намирници, индустриски стоки 
за домаќинство, парфимериски и базарски стоки, 
млеко и млечни производи, стакло, порцелан, емај-
лирани садови, реша, пегли, сите видови сувомесни 
производи, јајца, живина, сите видови конзерви-
рани производи, јужно овошје и сите видови алко-
холни и безалкохолни пијалоци и др. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Вардар" од Титов 
Велес, со одлука од 28. VI. 1962 година и записни-
кот на Собранието на општината Титов Велес број 
03-1218/1 од 16. П. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Димов Ставанов 
Илија. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
159/67. ( 5 3 8 ) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 232, страна 999, книга П, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие со индустриски сто-
ки и колонијал на големо „Вардар" од Титов Велес 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 771, страна 123, книга V е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Продавницата број 8 во Горче Пе-
тров на Претпријатието за производство и трго-
вија со алкохолни и безалкохолни пијалоци на го-
лемо и мало и откуп на овошје за производство на 
алкохолни и безалкохолни пијалоци „Бисерка" — 
Скопје, согласно со одлуката на работничкиот со-
вет број 01-1016/3 од 15. IV. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 287/67. (492) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 771, страна 121, книга V е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Продавницата број 9 во Скопје, на-
селба „Бутел II", на Претпријатието за производ-
ство и трговија со алкохолни и безалкохолни пија-
лоци на големо и мало и откуп на овошје за про-
изводство на алкохолни и безалкохолни пијалоци 
„Бисерка" — Скопје, согласно со одлуката на ра-
ботничкиот совет бр. 01-1016/3 од 15. IV. 1967 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 280/67. (494) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 771, страна 121, книга V е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Продавницата број 1 во Скопје, ул. 
„Иван Милутиновиќ" број 20, на Претпријатието 
за производство и трговија со алкохолни и безал-
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кохолни пијалоци на големо и мало и откуп на 
овошје за производство на алкохолни и безалко-
холни пијалоци „Бисерка" — Скопје, согласно со 
одлуката на работничкиот совет број 01-1016/3 од 
15. IV. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 282/67. (495) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 771, страна 121, книга V е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Продавницата број 4 во Скопје, на-
селба „Лисиче", на Претпријатието за производство 
и трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци 
на големо и мало и откуп на овошје за производство 
на алкохолни и безалкохолни пијалоци „Бисерка" 
— Скопје, согласно со одлуката на работничкиот 
совет број 01-1016/3 од 15. IV. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 283/67. (496) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 931, страна 445, книга IV е запишано 
следното: Кон Заводот за осигурување имоти и лица 
„Македонија" — Скопје, се припојува Осигурител-
ниот завод од Штип, како Филијала во Штип, 
согласно со решението Фи бр. 59/67 од 2. III. 1967 
година на Окружниот стопански суд во Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 233/67. (501) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 771, страна 123, книга V е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Продавницата број 5 во Скопје, 
населба „Пржино", на Претпријатието за произ-
водство и трговија со алкохолни и безалкохолни 
пијалоци на големо и мало и откуп на овошје за 
производство на алкохолни и безалкохолни пијало-
ци — Бисерка" — Скопје, согласно со одлуката 
на работничкиот совет број 01-1016/3 од 15. IV. 1967 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 284/67. (497) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 11, страна 109, книга I, е запишана под 
фирма: Београдска конфекција „Беко" од Белград 
— Продавница во Кичево, улица „Маршал Тито" 
број 66. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на стока од сопствено производство и 
стока за дополнување на асортиманот, односно про-
дажба на сите врсти горна и долна облека, кравата, 
шалови, постелина и шамивчиња. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Београдската конфекција „Беко" — Белград, сог-
ласно со решението на Собранието на општината 
Кичево број 05—3064/1 од 15. XI. 1966 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето Петрес-
к и Славков Љупче, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 816/66. (13) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 771, страна 123, книга V е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Продавницата број 6 во Скопје, 
населба „Козле", на Претпријатието за производство 
и трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци 
на големо и мало и откуп на овошје за производство 
на алкохолни и безалкохолни пријалоци „Бисерка" 
— Скопје, согласно со одлуката на работничкиот 
совет број 01-1016/3 од 15. IV. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 285/67. (498) 

Окружниот стопанска суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 771, страна 123, книга V е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Продавницата број 7 во Скопје, 
населба „Влае", на Претпријатието за производство 
и трговија со алкохолни и безалкохолни пијалоци 
на големо и мало и откуп на овошје за производство 
на алкохолни и безалкохолни пијалоци „Бисерка" 
— Скопје, согласно со одлуката на работничкиот 
совет број 01—1016/3 од 15. IV. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 286/67. (499) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 913, страна 309, книга IV е запишано 
следното: Дејноста на Заводот за станбено и кому-
нално стопанисување — Скопје, согласно со одлу-
ката на работничкиот совет број 2450/5 од 20. IV. 
1966 година и елаборатот за економска оправданост 
во иднина се проширува и со: 

1. продажба на стар градежен материјал, 
2. да ги врши сите видови занаетчиски работи 

на поправка и одржување на објекти, 
3. да руши и гради објекти. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 247/67. (500) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 178, страна 433, книга П, е запишана под 
фирма: „Вишешница" — трговско претпријатие на 
мало за промет со железарија, намештај и граде-
жен материјал — Кавадарци — Продавница за елек-
трични материјали број 4 во Кавадарци, ул. „Илин-
денска" број 21. Предмет на работењето на продав-
ницата е: трговија на мало со електротехнички ма-
теријал, метална стока, велосипеди, машини за 
шиење и прибор, радиоапарати и прибор, стакло, 
порцелан и керамичка стока. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Вишешница" — Кава-
дарци, а согласно со решението на Собранието на 
општината Кавадарци број 04—7796/1 од 1. Vin. 1959 
година. 

Раководител на продавницата е Тодор Милошев. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 780/66. (14) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1001, страна 935, книга IV, е запишано под 
фирма: Претпријатие за производство на бетонско" 
камени елементи и трговија на мало и големо „Бе-
тонка" — Скопје. Предмет на работењето на прет-
пријатието е: производство на бетонско-камени еле-
менти и трговија на мало и големо. 

Претпријатието е основано со прераснување на 
Погонот за изведување на водовод и канализација 
во Скопје, улица „Гуро Ѓаковиќ" број 28а на Прет-
пријатието за занаетчиски монтажни работи и про-
изводство на градежни монтажни бетонско-камени 
елементи со трговија на мало и големо „Слобода" — 
Охрид во самостојно претпријатие под име „Бетон " 
ка" — Скопје. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 808/66. (19) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 94, страна 241, е запишана под фирма: 
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Претпријатие за поправка на коли и локомотиви од 
Титов Велес — Работничка менза од затворен тип 
— Титов Велес, ул. „Нов Велес" број 82. Предмет 
на работењето на мензата е: готвење на топло ја-
дење исклучиво на работниците од работната заед-
ница. 

Мензата е основана од работничкиот совет на 
Претпријатието за поправка на коли и локомотиви 
— Титов Велес, со одлука број 3955 од 7. X. 1966 
година. 

Работничкава менза ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето ра-
ководителот Јолдашев Диме Киро. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 688/66. (35) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 488, страна! 933, книга П, е запишана под 
фирма: Занаетчиско столарско претпријатие „Услу-
га" од Бачка Топола — Продавница во Титов Велес, 
ул. „Јане Сандански" број 27. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на погребна опрема. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Занаетчиското стопанско претпријатие „Ус-
луга" од Бачка Топола, а согласно со решението на 
Собранието на општината Титов Велес бр. 03—4573/1 
од 12. УШ. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Благој Богоев. 
Продавницата ќе ја потпишува!, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 772/66. (36) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 1006, страна 983, книга IV, е запишана 
под фирма: Трговско претпријатие за промет со 
обувки и производи од гума, каучук и пластични 
маси на големо „Рефлекс" — Белград — Продав-
ница број 3 во Скопје, ул. „Маршал Тито" број 32. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на обувки на мало. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Рефлекс" — Бел-
град, а согласно со решението на Собранието на 
Општината Кисела Вода — Скопје број 04-7186/65 
од 21, VI. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Иванова Мар-
та. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 854/66. (49) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 771, страна 379, книга IV е запишано под 
фирма: Претпријатие за производство и трговија 
со алкохолни и безалкохолни пијалоци на големо 
и мало и откуп на овошје за производство на ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци „Бисерка" од 
Скопје — Продавница број 1 во Скопје, улица 
"Иван Милутиновиќ" бр. 20. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на алкохолни 
и безалкохолни пијалоци и оцет на мало. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Винар" — Скопје, а согласно со решението на 
Народниот одбор на општината Идадија — Скопје 
бр. 04-21200/1 од 25. XII. 1961 година. 

Раководител на продавницата е Таревски 
Мирко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 21/67. (52) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 205, страна 229, книга IV е запишана под 
фирма: Претпријатие за промет и преработка на 
млеко и млечни производи „Овче Поле" од Скопје 
— Продавница број 43 во Скопје, ул. „Страшо Пин-
џур" број 41. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на млеко и млечни производи, 
сувомесни производи и друго што е предмет на ра-
ботата на работната организација. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Овче Поле" — Скопје, а со-
гласно со решението на Собранието на општината 
Идадија - Скопје број 09/4-20173 од 25. XI 1966 
година. 

Раководител на продавницата е Нешко Кон-
дарков. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 19/67. (53) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 205, страна 229, книга IV, е запишана под 
фирма: Претпријатие за промет и преработка на 
млеко и млечни производи „Овче Поле" од Скопје 
— Продавница број 22 во Скопје, населба „Бутел 
П". Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на млечни и деликатесни стоки и други 
артикли за кое е наменета работната организација. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Овче Поле" — Скопје, а 
согласно со решението на Собранието на општи-
ната Кале - Скопје број 06-31887/65 од 14. IV. 1966 
година. 

Раководител на продавницата е Колевски 
Мире. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 35/67. (54) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. ХП. 1966 година, рег. бр. 22/62, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. ,,В. 
Талески" број 32, на Земјоделскиот комбинат "Про-
грес" од с. Долнени. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на свежо месо и сувомесни 
производи. 

Продавницата е основана од Земјоделскиот ком-
бинат „Прогрес од село Долнени, со одлука од ра-
ботничкиот совет бр. 1368 од 20. X. 1966 година и 
решението од Општинското собрание во Прилеп бр. 
04-5578 од 15. X. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Мулучкоски 
Божидар, а ќе ја потпишува лицето што е овлас-
тено да го потпишува комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 410/66. (73) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. ХП. 1966 година, рег. бр. 22/62, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Б. 
Талески" број 88, на Земјоделскиот комбинат "Про-
грес" од с. Долнени. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на свежо месо и сувомесни 
производи. 

Продавницата е основана од Земјоделскиот ком-
бинат „Прогрес од село Долнени, со одлука од ра-
ботничкиот совет бр. 1368 од 20. X. 1966 година и 
решението од Општинското собрание во Прилеп бр. 
04-5981/1 од 14. XI. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Јаковлески Бо-
рис, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
го потпишува комбинатот. 
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Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 411/66. (74) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организафш на 
24. ХП. 1966 година, рег. број 1/60, книга I, е за-
пишана под фирма: Продавница број 1 во Прилеп 
на Претпријатието за дрводелски производи и ус-
луги „Победа" од Прилеп. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на мебел и дрвна 
галантерија. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
дрводелски производи и услуги „Победа" од При-
леп, со одлука од работничкиот совет бр. 380/1 од 
21. ХП. 1966 година и решението од Општинското 
собрание во Прилеп број 04-6478/1 од 7. ХП. 1966 
година. 

Раководител на продавницата е Конески Иван, 
а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја 
потпишува продавницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 456/66. (75) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
7. ХП. 1966 година, рег. број 5/56, книга П, е запи-
шана под фирма: Продавница за продажба на ме-
бел број 6 во Прилеп на Трговското претпријатие 
„Народен магазин" од Прилеп. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на мебел. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Народен магазин" од Прилеп, со одлука 
од работничкиот совет бр. 1595/2 од 25. ХП. 1966 го-
дина и решението од Општинското собрание во 
Прилеп бр. 04-6307/1 од 2. ХП. 1966 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 432/66. (76) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. XII. 1966 година, рег. број 22/66, книга П, е за-
пишана под фирма: Продавница — киоск број 5 
во Струга на Трговското претпријатие „Тутун" од 
Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: 
трговија на мало за промет со цигари, кибрит, при-
бор за пушење, пишување и бричење, таксени и 
поштенски марки, разни разгледници и хигиенска 
гума. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Тутун" — Скопје, со одлука од работ-
ничкиот совет од 15. VI. 1965 година и решението 
од Општинското собрание во Струга бр. 09-6979/2 
од 17. XI. 1966 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 438/66. (81) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29. XII. 1966 година, рег. број 28/66, книга И, е за-
пишана под фирма: Продавница во Ресен, ул. „11 
октомври" број 21, на Фабриката за намештај „Наш 
дом" од Прокупље. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на собни, кујнски, канце-
лариски и школски мебел, како и продажба на ду-
шеци, јоргани, теписи од линолеум, како и друг 
галантериски мебел. 

Продавницата е основана од Фабриката за на-
мештај „Наш дом" од Прокупље, со одлука од ра-
ботничкиот совет бр. 1476 од 30. V. 1966 година и 
решението од Општинското собрание во Ресен бр. 
04-3882/1 од 7. XII. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Бучковски 
Живко, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да ја потпишува фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 449/66. (78) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21. XII. 1966 година, рег. бр. 57/55, книга Ш, е за-
пишана под фирма: Продавница во Ресен на Текс-
тилната конфекција "8 март" од Охрид. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на 
мало на текстилни стоки, трикотажа, бижутерија и 
останати конфекциски производи. 

Продавницата е основана од Текстилната кон-
фекција „8 март" од Охрид, со одлука од работнич-
киот совет бр. 393 од 18. Ш. 1966 година и реше-
нието од Општинското собрание во Ресен бр. 
04-3724/1 од 17. Vin. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Митко Наумов-
ски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
ја потпишува конфекцијата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 447/66. (79) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16. XII. 1966 година, рег. број 24/66, книга П, е за-
пишана под фирма: Продавница за мебели број 2 
во Струга ул. „Горѓи Ѓоргон" број 22, на Шумско-
индустрискиот комбинат „Јелак" од Тетово. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
своите како и други производи поради дополнение 
на асортиманот на мебело-намештајот. 

Продавницата е основана од ШИК „Јелак" од 
Тетово, со одлука од работничкиот совет бр. 1772/1 
од 20. VII. 1966 година и решението од Општинско-
то собрание во Струга бр. 05-5136/4 од 18. X. 1966 
година. 

Раководител на продавницата е Бајрактар Ке-
мал^ а ќе ја потпишува лицето што е овластено да 
го потпишува комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 427/66. (82) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14. XI. 1966 година, страна 263, реден број 1, е за-
пишана под фирма: Продавница, со седиште во Ко-
чани, ул. „Раде Кончар". Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на секаков вид кон-
фекција што ја произведува претпријатието, а ка-
ко дополнување на асортиманот и стока од туѓо 
производство. 

Продавницата е основана од Белградската кон-
фекција „Беко" од Белград. 

Раководител на продавницата е Ангел Димит-
ров Соколов кој не е овластен да ја потпишува. 
Продавницата ќе ја потпишува директорот на кон-
фекцијата. 

Продавницата е запишана во регистарот врз ос-
нова на одлуката од работничкиот совет на Кон-
ф е т и јата "Беко" - Београд бр. К-488 од 30. V. 1966 
година и решението на Одделението за стопанство 
и финансии на Собранието на општината — Коча-
ни бр. 03-5854 од 23. IX. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 236/66. (127) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14. XI. 1966 година, страна 388, реден број 1, е за-
пишана под фирма: Продавница, со седиште во Ра-
довиш, ул. „Маршал Тито" бр. 69. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е: продажба на собни, 
кујнски, канцелариски и школски мебел и друг 
галантериски мебел. 

Продавницата е основана од Фабриката за на-
мештај „Наш дом" од Прокупље. 

Раководител на продавницата е Борис Георги-
евски, кој е овластен да ја потпишува и претста-
вува. 

Продавницата е запишана во регистарот врз 
основа на одлуката од работничкиот совет на Фа-
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брикета број 1861 од 30. V. 1966 година и решението 
на Одделението за стопанство на Собранието на 
општината Радовиш бр. 05-2430 од 26. IX. 1966 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 237/66. (135) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
24. XII. 1966 година, страна 390, реден број 1, е за-
пишана под фирма: Продавница за мебел „Наш 
дом", со седиште во Струмица. Предмет на работе-
њето на продавницата е: промет на мало со соп-
ствени производи — мебел. 

Продавницата е основана од Фабриката за на-
мештај „Наш дом" од Прокупље и е во нејзин со-
став. 

Раководител на продавницата е Петар Србаков, 
кој е овластен да ја претставува и потпишува. 

Продавницата е запишана во регистарот врз 
основа на одлуката од работничкиот совет на Фа-
бриката — Прокупље бр. 1253 од 30.V.1966 година и 
решението на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Струмица бр. 03-4833/1 од 
2. XI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 277/66. (144) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубените печат и штембил на Академскиот ки-

но клуб — Скопје на Сојузот на студентите на Ју-
гославија под назив: ,,Сојуз на студентите на Југо-
славија — Академски кино клуб-Скопје", се огла-
суваат за неважни. (2963) 

Загубениот печат на Гимназијата „Георги Ди-
митров" — Скопје под назив: „Гимназија „Георги 
Димитров" — Скопје", се огласува за неважен. 

(3115) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. I. 1967 година, рег. бр. 10/56, книга I, е запишан 
под фирма: Киоск, во село Мургашево на Угости-
телското претпријатие „Унап" од Демир Хисар. 
Предмет на работењето на киоскот е: продажба на 
прехранбени артикли. 

Киоскот е основан од ,Угостителското претпри-
јатие „Унап" од Демир Хисар, со одлука од работ-
ничкиот совет број 159 од 21. XII. 1966 година и ре-
шението од Општинското собрание Демир Хисар 
бр. 03-2910/1 од 9. XII. 1966 година. 

Раководител на киоскот е Цане Милошевски, а 
ќе го потпишува лицето што е овластено да го пот-
пишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 470/66. (178) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27. I. 1967 година, рег. бр. 230/55, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница број 5 во Битола, ул. 
„Иван Милутиновиќ", на Општата занаетчиско-на-
бавно продажна задруга „Пелистер" од Битола. 
Предмет на работењето на продавницата е: 

а) продажба на мало на: електротехнички ма-
теријали, музички инструменти, радио-апарати, те-
левизори, делови за нив и прибор, железарска и 
метална стока, велосипеди, машини за шиење и 
прибор, јажарска стока, каделни и јутени произво-
ди, производи од гума, каучук и пластични маси, 
фотографски и оптички апарати, инструменти и 
прибор, санитарни и инсталациони материјали, 
стакло, порцелан и керамичка стока, производи од 
домашна ракотворба и на уметнички занаети, огно-
гасни апарати, материјал и прибор, мешовита ин-
дустриска стока, техничка стока за снабдување на 
производните претпријатија и занаетчиството; 

б) сервисна работилница за поправка на радио-
апарати, телевизори и други предмети за домакин-
ството. 

Продавницата е основана од Општата занает-
чиско-набавно продажна задруга „Пелистер" од Би-
тола, со одлука од работничкиот совет бр. 469 од 
10.XI.1966 година и решението од Општинското со-
брание во Битола бр. 03-8357/1 од 30. IX. 1966 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Горѓи Мојси-
ловиќ, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 408/66. (173) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 
Воена книшка на име Георги Атанасов Попов, 

с. Вишешница, Кавадарци. (3139) 
Воена книшка издадена од К—130 — Гостивар 

на име Ѓорѓија Димитриески, ул. „Братство един-
ство" бр. 30, Гостивар. (31911 

Пасош ДК 096056 на име Несет Јонузи, с. Пр-
шовце, Тетово. (3220) 

Ученичка книшка за УП одделение, издадена 
од Централното училиште „Кочо Рацин" — Кра-
тово на име Ванче (Илија) Јакимов, Кратово. (879) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кичево на име Душанка Костадинова, ул. „15 но-
ември" бр. 20, Кичево. (880) 

Работна книшка бр. 16370 на име Велин Ценев, 
ул. „Васил Главинов" бр. 80, Т. Велес. (881) 

Здравствена легитимација бр. 14199, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Јорданка Ацовска, с. Те-
арце, Тетово. (882) 

Здравствена легитимација бр. 21366/55, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Сафије М. Река, ул. 
„Младен Симоски" бр. 15, Гостивар. (883) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Кочани на име Едита Д. Лаковиќ, ул. „Димитар 
Влахов" бр. 23-14/IV, Кочани. (884) 

Здравствена легитимација бр. 36011, издадена 
од ЗСО — Кочани на име Ленче Јордана Јордано-
ва, ул. „Р. Кончар" бр. 16, Кочани. (885) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО -
Берово на име Дафинка Базговска, ул. „Шарпла-
нинска" бр. 18, Берово. (886) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Сузана Станкоска, ул. „Бошко Кор-
чагин" бр. 16, Прилеп. (887) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Дебар на име Радмила Дестани, ул. 
„Амди Леши" бр. 34, Дебар. (888) 

Здравствена легитимација бр 4809, издадена од 
ЗСО — Дебар на име Исак Зафироски, с. Рајчица, 
Дебар. (889) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Прилеп на име Мирослав Ристески, ул. „Браќа 
Шемкоски" бр. 18, Прилеп. (926) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Маре Гуфтеска, ул. „Драган Димо-
ски" бр. 3, Прилеп. (927) 

Здравствена легитимација на име Верди Бак-
теши, Струга. (929) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Науме Рембоски, с. Мислешево, Струга. (930) 

Здравствена легитимација на име Саинан Са-
дику, с. Колари, Кичево. (931) 

Здравствена легитимација на име Никола Ма-
нев, ул. „Н. Алчев" бр. 1, Т. Велес. (932) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1226 
на име Вела Спасовска, с. Лешок, Тетово. (933) 

Свидетелство на име Шемседин Совију, с. Гајре, 
Тетово. (934) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Училиштето „Моша Пијаде" на име Неда 
Илијевска, ул. ,,В. Кидрич" бр. 27, Гостивар. (935) 

Здравствена легитимација бр. 20338 на име 
Павлина Д. Керимичиска,, ул. „Трст" бр. 7, Штип. 

(936) 
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Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Делчево на име Мара Димитар Ивано-
ва, Делчево. (937) 

Здравствена легитимација бр. 6239, издадена од 
КЗСО — Кочани на име Владимир Лазаров Андо-
нов, с. Зрновци, Кочани. (938) 

Здравствена легитимација бр. 597, издадена од 
ЗСО — Битола на име Ристо Митревски, ул. „Ж. 
Јовановиќ" бр. 154, Битола. (939) 

Индекс рег. бр. 199, издаден од ВШИ — Битола 
на име Божна С. Здравковска, ул. „Прохор Ш и н -
ски ' бр. 25, Битола. (940) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Сретен Печовски, с. Ново (Змирново, 
Битола. (941) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дончо Митев, Скопје. (908) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елена Јадрова, Скопје. (909) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Златко Радевски, Скопје. (910) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Економското училиште „Кузман Јосифовски — Пи-
ту" — Прилеп на име Блага Ѓоргиева, Скопје. (911) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
-Ллексинац на име Азар Мурати, Скопје. (912) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Муамед Саити, Скопје. (913) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Валандово на име Кирил и Александра Џеркови, 
Скопје. (914) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петре Петров, Скопје. (915) 

Здравствена легитимација бр. 1504046, издадена 
од ЗСО — Београд на име Благоје Антиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација бр. 54703, издадена од 
3GO — Скопје на име Наит Џ. Доко, Скопје. (917) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Митре Б. Петров, Скопје. (918) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Халиде Сулејмани, Скопје. (919) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојмир Милески, Скопје. (920) 

Работна книшка рег. бр. 2421, серија бр. 090784, 
издадена од Скопје на име Васил кија Д. Шилева, 
Скопје. (921) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранислав В. Ѓоргиевски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар Ивановски, Скопје. (923) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирјана Дуева, Скопје. (924) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Дрилеп на име Димитар Трајкоски, ул. „Савка 
Манеска" бр. 5, Прилеп. (925) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Исмаил Синанов, ул. „Козјак" бр. 
104, Битола. (7258) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Прилеп на име Куле Пејоски, с. Манастир, Прилеп. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Јусуф Алијоски, ул. „Даблинки за-
вој" бр. 116, Прилеп. (7260) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Охрид на име Милан Симоновски, с. Лескоец, 
Ресен. (7261) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Ресен на име Танка Готевска, с. 
Езерени, Ресен. (7262) 

Здравствена легитимација на име Љимњада 
Трајкова, ул.' „Страшо Пинџур" бр. 25, Кавадарци. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Тетово на име Гулфера Идризовиќ, ул. „Горче Пе-
тров" бр. 27, Тетово. (7264) 

Здравствена легитимација бр. 21054, издадена 
од КЗСО — Штип на име Анастасија Митре Ари-
лановска, ул. „Пиринска" бр. 36, Штип. (7265) 

Здравствена легитимација бр. 18099, издадена 
од ЗСО — Филијала — Радовиш на име Велика 
Малахова, Радовиш. (7266) 
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Здравствена легитимација бр. 38141, издадена од 
КЗСО —' Штип на име Томислав Трајко Коцев, 
ул. „Цветан Димов" бр. 21, Штип . (7267) 

Здравствена легитимација бр. 30688, издадела 
од КЗСО — Штип на име Тоде Петров Мицков, 
ул. „Јане Сандански" бр. 20, Штип. (7268) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Централното училиште „Ванчо Прке" — 
Делчево на име Јефто Симионов Ѓоргиевски, ул. 
„Орце Николов" бр. 13, Делчево. (7269) 

Здравствена легитимација бр. 1473, издадена од 
КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Ица Ни-
коловска, с. Бучиште, Пробиштип. (7270) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Наум Охридски" с. Бу-
лачани на име Стојан Б. Крацов, Скопје. (7271) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Аднан Мустафа, Скопје. (7272) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Родна Т. Николовска, Скопје. (7273) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Зоран) Атанасовиќ, Скопје. (7274) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Зоран Димовски, Скопје. (7275) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојанка К. Димковска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Раиф Алитов, Скопје. (7277) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојка Тодорова, Скопје. (7278) 

Здравствена легитимација бр. 2794, издадена од 
ЗСО — Македонски Брод на име Магбула Шаба-
новска, с. Пласница, Македонски Брод. (7279) 

Здравствена легитимација бр. 53349, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Донка Стамеска, ул. „Ни-
кола Тесла", Гостивар. (7280) 

Здравствена легитимација бр. 6857, издадена од 
ЗСО — Кочани на име Марика Тодор Иванов, с. 
Лаки, Виница. (7281) 

Барирани потпечатени чекови АД бр. 493557, 
АД 493558 и АД 493559 сопственост на Заводот за 
запослување на работници — Делчево. (2752) 

Воена книшка на име Харун Бехадина Осма-
ни, с. Пирок, Тетово. (2577) 

Воена книшка на име Садик А. Шаиноски, с. 
Октиси, Струга. (2551) 

Воена книшка издадена од ВП 5530/38 на име 
Цветко Ник. Стојкоски, с. Вевчани, Струга. (2758) 

Уверение за отслужен воен рок, издадено од 
Воен отсек — Куманово на име Љутви С. Шаќи-
ров, с. Длга, Куманово. (2873) 

Воено уверение за регулисање на воена обврска 
на име Амди Бафтијара Зулфији, ул. „В. Петков-
ска" бр. 21, Куманово. (2872) 

Свидетелство за положен испит квалификуван 
работник — електроинсталатер на име Велимир 
Најдоски, с. Кривогаштани, Прилеп. (2877) 

Дозвола за носење оружје издадена од СВР — 
Прилеп на име Златомир Ристески, с. Браилово, 
Прилеп. (942) 

Здравствена легитимација бр. 825-174, издадена 
од Кичево на име Рамадан Арифоски, с. Лабуни-
шта, Струга. (943) 

Здравствена легитимација на име Калинка С. 
Илиевска, с. Мамутчево, Т. Велес. (944) 

Здравствена легитимација бр. 10989 на име Мит-
ра Стојанова Атанасиева, Кавадарци. (945) 

Здравствена легитимација бр. 26885 на име Џе-
маил Халили, ул. „И. Р. Лола" бр. 140, Тетово. (946) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 8136, 
издадена од КЗСО — Штип на име Никола Славко 
Јованов, с. Чардаклија, Штип. (947) 

Работна книшка бр. 243, серија бр. 089733 изда-
дена од Народниот одбор на Малешевска околија 
— Берово на име Јован Александар Трошански, 
с. Смојмирово, Берово. (948) 

Работна книшка бр. 576, серија бр. 364009 изда-
дена од Народен одбор на општина Берово на име 
Борис Ѓорѓи Мушкарски, с. Смојмирово, Берово. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Работна книшка бр. 27, серија бр. 266785 изда-
дена од Народен одбор на општината Берово на име 
Томо Александар Трошански, с. Смојмирово, Бе-
рово. (950) 

Здравствена легитимација на име Рајна Јанева 
Блажева, с. Облешево, Кочани. (951) 

Здравствена легитимација бр. 15787, издадена од 
КЗСО — Пробиштип на име Стоименка Стојевска, 
с. Мала Црцорија, Кр. Паланка. (952) 

Здравствена легитимација бр. 14346, на име Сте-
ван Стоевски, с. М. Црцорија, Кр. Паланка. (953) 

Здравствена легитимација на име Стоимко 
Стојчев Максимов, с. Облешево, Кочани. (954) 

Здравствена легитимација на име Велин А. Ге-
расимов, с. Облешево, Кочани. (955) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кирчо Попов, Скопје. (956) 

Ученичка книшка бр. 1949 од VI одделение, из-
дадена од Осмолетката „Коле Неделковски" — 
Скопје на име Донка Тодоровска, Скопје. (957) 

Здравствена легитимација бр. 86088, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Милица Тешанова, Скопје. 

(958) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Радосав Вукашиновиќ, Скопје. (959) 
Свидетелство за завршено Средно земјоделско 

училиште во Струмица на име Борис С. Христов, 
Скопје. (960) 

Здравствена легитимација бр. 33422, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Рухије Саит, Скопје. (961) 

Воена книшка издадена од Воен отсек Скопје 
на име Иван В. Сиљановски, Скопје. (962) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Тетово на име Насер Мемет, Скопје. (963) 

Здравствена легитимација бр. 346399, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Рада Јаќимовиќ, Скопје. 

(964) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Виолета Златановска, Скопје. (965) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ашим Абедин, Скопје. (966) 
Здравствена легитимација бр. 454304, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Ружа Ломота, Скопје. (967) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Бедима, Епша и Шукрија Шабанови, 
Скопје. (968) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Санија Јашарева, Скопје. (969) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цвета Петрова, Скопје. (970) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нурија Реџепова, Скопје. (971) 

КОНКУРСИ 
Советот на работната заедница на Природно-

математичкиот факултет — Скопје 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
I. За избор на по еден наставник во звањето 

редовен професор, вонреден професор, виши пре-
давач, доцент или предавач за следниве предмети: 

— Анатомија и морфологија на растенијата; 
— Систематика на нижите растенија; 
— Хемија (за биолози и физичари); 
— Аналитичка хемија; 
— Основи на општествените науки. 
И. За факултетски соработници: 
— за двајца асистенти при Математичкиот ин-

ститут; 

— за тројца асистенти и еден стручен соработ-
ник при Хемискиот институт; 

— за тројца асистенти при Биолошкиот инсти-
тут (по еден на Ботаничкиот, Физиолошкиот и Зоо-
лошкиот завод); 

— за двајца асистенти при Географскиот ин-
ститут (по еден на Географскиот и Геолошко-мине-
ралошкиот завод). 

III. Во смисла на член 150 од Законот за ви-
сокото школство: 

— за еден асистент при Математичкиот ин-
ститут; 

— за еден асистент при Хемискиот институт. 
Кандидатите за наставничките звања од овој 

конкурс треба да ги исполнуваат условите од чл. 
130, 131 и 133 од споменатиот Закон. За кандидатите 
за асистенти посебен услов е познавање на еден 
странски јазик (англиски, француски, германски 
или руски), што ќе го докажат со соодветен доку-
мент. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Факултетот. Кон пријавите се приложуваат диплома 
за завршен втор степен, куса биографија и список 
на научните трудови, со по еден примерок од нив. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (878) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА 
РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА ПРИ ОПШТИНСКОТО 

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. ОПШТИНСКИ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ и 
2. ЕДЕН ПРИПРАВНИК-РЕФЕРЕНТ 

У С Л О В И : 

Под точка 1-кандидатите треба да ги исполну-
ваат условите од Законот за јавното обвинителство; 
да имаат стручна подготовка, работно искуство во 
ресорот на јавното обвинителство од најмалку пет 
години и претприемливост за вршење на јавно обви-
нителска функција. 

Под точка 2 — кандидатите да ги исполнуваат 
општите услови, дипломиран правник со најмалку 
една година практика во правосудството. 

Стан, одвоен живот и селидбени трошоци не се 
обезбедени. 

Личниот доход според Правилникот за внатреш-
на распределба на Општинското јавно обвинителство 
— Скопје. 

Молбите, таксирани со 0,50 н. дин. со потребни 
документи за стручна спрема и кратка биографија се 
доставуваат до Општинското јавно обвинителство во 
Скопје, во срок од 15 дена од објавувањето на кон-
курсот и ќе бидат разгледани третиот работен ден 
по истекнување на тој срок. 

Од Конкурсната комисија 
при Општинското јавно обвинителство — 

Скопје 
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КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДИРЕКТОР ПРИ КОМУНАЛНИОТ ЗАВОД ЗА 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ - БИТОЛА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место Директор на 

Заводот 

На конкурсот можат да учествуваат кандидати 
кои ги исполнуваат следните услови: 

— да имаат висока стручна спрема (правен или 
економски факултет) и на неа призната стручна 
спрема со најмалку 5 години работно искуство на 
раководни места; или 

— да имаат виша стручна спрема (правен или 
економски смер) со над 10 години работно искуство 
па раководни места. 

Личниот доход според Правилникот за лични 
доходи на Заводот. 

Кандидатите покрај потребните документи, во 
смисла на чл. 43 од Основниот закон за установите, 
кон молбата прилагаат и: 

— податоци за движењето во службата; 
— биографија и 
— потврда од работната организација дека ќе 

биде ослободен од работа, во колку е во работен 
однос. 

Молбата заедно со потребните документи се 
испраќа до Комуналниот завод за социјално оси-
гурување — Битола, во затворен плик со ознака 
до Конкурсната комисија, за директор. 

Молбите без потребните документи не се земаат 
во обѕир за разгледување. 

Конкурсот е отворен 15 дена, сметајќи од денот 
па неговото објавување во „Службен весник на 
СРМ". 

2) Предмет на јавното наддавање е извршување 
по единици на мера на сите градежни и гра-
дежно-занаетчиски работи, како и сите ин-
сталациони работи од инвестициониот објект 
— училиште „Коце Металец" — Скопје, врз 
основа на изготвената инвестиционо-технич-
ка документација обезбедена од страна на 
инвеститорот. 

3) Ориентационата претсметковна вредност на 
објектот изнесува 6.000.000,00 нови динари 
(600.000.000 стари динари). 

4) Краен рок за извршување на сите работи е 
30. IX. 1963 год. 

5) Инвестиционата техничка документација мо-
же да се добие на увид од 07—13 часот секој 
работен ден, со исклучок во сабота. 

6) Кауција од 1% од ориентационата пресмет-
ковна вредност е задолжителна. 

7) Понудувачите не плаќаат никаква локална 
такса. 

8) Понудувачите се должни со понудата во 
одвоен плик да ја достават и сета обавезна 
документација, предвидена во чл. 19 а по-
себно во чл. 21 и други од Правилникот за 
отстапување изградба на инвестициони об-
јекти и работи („Сл. весник на СРМ" бр. 31/63) 

9) Заинтересираните стопански организации мо-
жат веднаш да ги подигнат општите, посеб-
ните и техничките услови и документи по 
кои можат да учествуваат на јавното надда-
вање. 

10) Сите обавестувања можат да се добијат лич-
но или преку телефон бр. 32-431 — Скопје. 

(877) 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР ПРИ 

КЗСО - БИТОЛА 
(876) 

ЕЛЕКТРО-МЕТАЛО-ПРЕРАБОТУВАЧКОТО УЧИ-
ЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО 

„КОЦЕ МЕТАЛЕЦ" - СКОПЈЕ 

о б ј а в у в а 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
за отстапување изградба на инвестициониот објект 
- ЕЛЕКТРО-МЕТАЛО-ПРЕРАБОТУВАЧКО УЧИ-

ЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО 
„КОЦЕ МЕТАЛЕЦ" - СКОПЈЕ 

1) Јавното наддавање ќе се одржи во Скопје во 
10 часот на 22 јуни (четврток) во просто-
риите на училиштето (близу Воената болница) 

СОДРЖИНА 
Страна 

/195.у Одлука за составот на Основачкото со-
( брание на Републичката заедница на об-

разованието — — — — — — — 385 
/196./ Извештај на Ре^бличката изборна коми-

- ^ сија за резултатите од повторните избори 
за пратеници во Републичкиот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија во изборните единици Крива 
Паланка II и Кочани Ш — — — — 386 

^ Дополнување на објавата за запишување 
во Регистарот на производители на семе 386 

^ Д о п о л н у в а њ е на објавата за запишување 
во Регистарот на доработувачи на" семе 386 
Објава за бришење од Регистар на 
производители на семе — — — — 387 

^ Објава за бришење од Регистарот на дора-
ботувачи на семе — — — — — — 387 

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

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


