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72. 

Врз основа на член 3 од Законот за национали-
зација на големите сточни поседи („Службен весник 
на НРМ" бр. 11/48), во врска со член 11 од Законот 
за национализација на приватните стопански прет-
пријатија („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 98/46), а со-
гласно Уредбата за постапката за процена вредноста 
и утврдување накнадата за национализираниот имот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 98/47), Извршниот со-
вет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТАТА НА АКОНТАЦИ-
ЈА НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ НА НА-

ЦИОНАЛИЗИРАНИОТ СТОЧЕН ПОСЕД 

Член 1 
На поранешните сопственици на национализира-

ниот сточен посед, кои поради национализацијата 
на истиот останале без средства за издржување, а 
не се способни за работа (поранешен сопственик) им 
се исплатува аконтација од надоместокот за нацио-
на лизираниот сточен посед (аконтација) според од-
редбите на оваа уредба. 

Член 2 
Аконтацијата може да се определи до 150 ди-

нари месечно. 
По исклучок, во одделни случаи (тешка болест, 

особено тешки материјални прилики на поранеш-
ниот сопственик и слично), аконтацијата може да 
се определи до 250 динари месечно. 

Член 3 
Како аконтација може да се одобри и исплата 

на трошоците за лекување на поранешниот соп-
ственик или на неговиот брачен другар и децата, 
ве целост или делумно, ако не се социјално оси-
гурани и ако ги издржувал поранешниот сопстве-
ник. 

Член 4 
По смртта на поранешниот сопственик аконта-

ција може да му се определи на неговиот брачен 
другар, на децата и на родителите ако ги исполну-
ваат условите од членовите 1 и 2 од оваа уредба и 
гко поранешниот сопственик ги издржувал. 

На децата на поранешниот сопственик аконта-
ција може да им се определи без оглед на способ-
носта за работа, додека се на редовно школување. 

Член 5 
Како аконтација може да се одобри и исплата 

на трошоците за погреб, во целост или делумно, 
на поранешниот сопственик, како и на лицата од 

член 4 од оваа уредба, ако не биле социјално оси-
гурани и ако ги издржувал поранешниот сопстве-
ник. 

Член 6 
Аконтацијата ќе се исплатува до висината на 

предноста на национализираниот сточен посед. 
Член 7 

Како вредност на национализираниот сточен 
посед се зема вредноста што ќе се утврди со проце-
на според начелата на Уредбата за постапката за 
процена и утврдување надоместокот за национа-
лизираниот имот. 

Проценката служи само во постапката за одобру-
вање исплати врз основа на оваа уредба. 

Процената ја врши комисија што за секој 
одделен случај ја образува Републичкиот секрета-
ријат за финансии. Еден член на комисијата е прет-
ставник на собранието на општината на чие подрач-
је е извршена национализацијата на сточниот по-
сед. 

Поранешниот сопственик односно лицето што 
бара аконтација задолжително се повикува да учес-
твува во постапката. 

Член 8 
Решенија за аконтација донесува Републичкиот 

секретаријат за финансии, по претходно прибавено 
мислење од органот на управата надлежен за рабо-
тите на социјалната заштита на општинското собра-
ние на чие подрачје живее лицето што бара акон-
тација. 

Висината на аконтацијата се определува по 
слободна оценка. 

Член 9 
Исплатите според оваа уредба ги врши Репуб-

личкиот секретаријат за финансии од средствата на 
Републичкиот буџет. 

Член 10 
Лицето на кое му е определена аконтација е 

должно на Републичкиот секретаријат за финан-
сии да му ја пријави секоја промена што ќе настане 
РО имотната состојба што би можела да влијае на 
исплатата на аконтацијата. Пријавата се поднесува 
во рок од 15 дена од денот кога настанала проме-
ната. 

Член 11 
При исплатата на надоместокот за национали-

гираниот сточен посед ќе се засметаат износите ис-
платени на име аконтација. 

Член 12 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Одлуката за исплата аконта-
ција на бившите сопственици на национализираниот 
сточен посед („Службен весник на НРМ" бр. 24/59). 
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Член 13 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1101/1 
6 мај 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

73. 
Врз основа на член 11 став 2 од Законот за 

републичкиот буџет за 1966 година, Извршниот 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ОП-
ШТИНИТЕ КЕ ГИ УПОТРЕБАТ СРЕДСТВАТА ЗА 
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА СМРТ-
НОСТА КАЈ ДОЕНЧИЊАТА ОБЕЗБЕДЕНИ ОД 

РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1966 ГОДИНА 

1. Наменските дополнителни средства, обезбе-
дени според член 11 став 1 од Законот за Репуб-
личкиот буџет за 1966 година, општините: Брод, 
Гостивар, Дебар, Кичево, Куманово, Струга и Те-
тово ќе ги употребат како учество на Републиката 
во нивните издатоци за отстранување на причините 
за смртноста к а ј доенчињата во склад со акционата 
програма под услов да обезбедат како сопствено 
учество средства за извршување на усвоената ак-
циона програма за отстранување на причините за 
високата смртност к а ј доенчињата. 

2. Се овластува Републичкиот секретаријат зу 
народно здравје и социјална политика да врши 
контрола над употребата на средствата од претход-
ната точка. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-905/1 
6 мај 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

74. 
Врз основа на член 102 став 2 од Законот за 

високото школство во Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 15/65), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ БРОЈОТ НА СТУДЕНТИТЕ 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ЗАПИШАТ НА ОДДЕЛНИ 
ФАКУЛТЕТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

» I. На одделни факултети на Универзитетот во 
Скопје запишувањето во прва година во учебната 
1966/67 година се ограничува на следниов број сту-
денти: 

1. Филозофски факултет: 
а) на Групата англиски јазик и литература — 

60 ред. студенти; 
б) на Групата германски јазик и литература — 

60 ред. студенти; 
в) на Групата француски јазик и литература — 

60 ред. студенти. 
2. Медицински факултет: 

а) на Медицинскиот отсек — 140 редовни и 70 
вонредни студенти; 

б) на Стоматолошки^ отсек — 70 редовни и 35 
вонредни студенти. 

Земјоделско-шумарски факултет: 
а) на Земјоделскиот отсек: 

— на Поледелскиот смер — 120 редовни сту-
денти; 

— на Сточарскиот смер — 50 редовни студенти; 
— на Лозаро-овоштарскиот смер — 50 редовни 

студенти; 
б) на Шумарскиот отсек — 80 редовни студенти. 

4. Архитектонско-градежен факултет: 
а) на Архитектонскиот отсек —• 80 редовни сту-

денти ; 
б) на Градежниот отсек — 120 редовни студенти. 

5. Технолошко-металуршки факултет: -
а) на Технолошкиот смер — 80 редовни сту-

денти; 
б) на Металуршкиот смер — 60 редовни сту-

денти. 
6. Електро-машински факултет: 

а) на Електро-отсек — 120 редовни студенти; 
б) на Машинскиот отсек — 120 редовни сту-

денти. 
7 Економски факултет — ЗОО редовни студенти. 
8. Правен факултет — ЗОО редовни студенти. 
9. Природно-математички факултет: 

а) на Групата биологија — 50 редовни студенти; 
б) на Групата географија —« 60 редовни сту-

денти. 
П. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1009/1 
6 мај 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет. 
Никола Минчев, е. р. 

75. 

Врз основа на член 9 од Законот за Републич-
киот буџет за 1966 година („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/66), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА ШТО РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ 

ГИ ОСТВАРУВААТ СО СВОЈАТА ДЕЈНОСТ 

I. Приходите што ги остваруваат од вршење 
на технички, сметководствени, административни и 
слични услуги, републичките органи ќе ги корис-
тат и тоа: 
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1) Републичкиот завод за статистика — 20% за 
посебни намени — опрема, а остатокот за редовна 
дејност; 

2) Републичката геодетска управа — 5% за по-
себни намени — опрема, а остатокот за редовна деј-
ност; 

3) Хидрометеоролошкиот завод — 10% за по-
себни намени — опрема, а остатокот за редовна деј-
ност; 

4) Дирекцијата за заеднички служби на репуб-
личките органи — 35% за посебни намени — опре-
ма, а остатокот за редовна дејност; и 

5) останатите републички органи — за посебни 
намени — опрема 20%, а остатокот за редовна деј-
ност. 

Приходите остварени од вршење на технички, 
сметководствени, административни и слични услуги 
и нивниот утрошок се искажуваат посебно во книго-
водството на органот. 

И. Издвоените износи за посебни намени — 
опрема, органите ќе ги уплатуваат во полза на сво-
јот фонд за опрема. 

III. Вкупните приходи што се предвидува да се 
остварат, органите ќе ги планираат во својот фи-
нансиски план од една страна како приход, а од 
друга како распоред. 

IV. Средствата остварени од вршење на технич-
ки, сметководствени, административни и слични 
услуги органите ќе ги користат според оваа одлука 
од 1 јануари 1966 година. 

V. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-1224/1 
27. мај 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

О г л а с е н д е л 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 155, страна 401 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Општото трговско прет-
пријатие на ангро „Ангропромет" од Валандово, 
Томе Е. Зајков, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За директор на претпријатието е назначен Ни-
кола Киров Петков, кој ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува во границите на овластува-
њето од 7. X. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 599/65. (12515) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 902, страна 253, книга IV е запишано 

следното: Согласно со одлуката на работничкиот 
совет на Претпријатието за доградба и искорис-
тување на мелиоративниот систем „Липково" — 
Куманово број 3631—3 од 26. VII. 1965 година и 
одлуката на управниот одбор на Деловното здру-
жение на водостопанските организации во СР Ма-
кедонија — Скопје број 01—112/1 од 4. X. 1965 
година за нова членка на здружението е примено 
Претпријатието за доградба и искористување на 
мелиоративен систем „Липково!" —• Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 597/65. (1261) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 19, страна 175, книга III е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Претпри-
јатието за унапредување на надворешно-трговска-
та размена и застапување на странски фирми 
„Интеримпекс" — Скопје, Бранко Фрицханд, шеф 
на деловница, му престанува правото за потпишу-
вање, бидејќи е разрешен од должност. 

Претпријатието и понатака ќе го потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат старите регистрирани 
потписници и тоа: Јанку Влаху, генерален дирек-
тор, Јово Пановски, директор на сектор, Иван Ште-
р е в , директор на стопанско-сметководниот сек-
тор, Панче Гиков ски, шеф на сметководството, 
Сарафов Диванис Зафир, директор на секторот за 
унапредување на надворешно трговската размена, 
Димитар Димитров^ Андреева Елена, Хаџимитров 
Димитар, пом. генерален директор, и Брајовиќ Дра-
гица, шеф на деловница, сметано од 5. X. 1965 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 592/65. П27оч 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 269, страна 313, книга IV е запишано 
следното: Досегашниот потписник на Угостителска-
та работна организација „Македонија турист" — 
Скопје, Андон Савовски, технички директор, е 
разрешен <?д должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За нов потписник на работната организација 
е назначен Никола Симоновски, технички дирек-
тор. Тој работната организација ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува со старите регистрирани 
потписници и тоа: Ристо Лазаревски, в.д. дирек-
тор, Лука Арсовски и Благоја Ангеловски, шеф 
на сметководството, сметано од 30. IX. 19615 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 588/65. (1273) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. IX. 1965 година под рег. број 67/55, книга V 
е запишано следното: Се проширува дејноста на 
Керамичкиот комбинат „Вранештица" од Кичево 
уште со: уметничка керамика, народна грнчарија 
и лив ачки песок. 
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Ова проширување на дејноста е извршено врз 
основа на одлуката на работничкиот совет на 
„Вранештица" — Кичево број 02-668/1 од 28. XI. 
1964 година и дадената согласност од Одделението 
за надзор и контрола на Општинското собрание 
Кичево број 06-4453 од 18. VI. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 221/65. (1274) 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 204/65. (1289) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. IX. 1965 година под рег. број 123/55, книга П 
е запишано следното: Се менува фирмата на Ин-
валидското претпријатие „Прилеп" од При леи и 
ќе гласи: Инвалидско претпријатие на мало „При-
леп" од Прилеп. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката од работничкиот совет на Инвалидското 
претпријатие „Прилеп" од Прилеп број 249 од 10. 
IX. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 212/65. (127(5) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 2152, страна 909, книга II е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Продавницата број Г во Кума-
ново на улица „Доне Божинов" број 18 на Прет-
пријатието за поправка на земјоделски машини' и 
моторни возила „А гр ор см опт" — Куманово, со-
гласно со одлуката на работничкиот совет број 
659 од 7. VIII. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд; во Скопје, Фи 
бр. 442/65. (1355) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. IX. 1965 година под рег. број 42/55, книга П & 
запишано следното: Се проширува дејноста на 
Претпријатието за снабдување „Исхрана" од При-
леп уште со: мешовита индустриска стока, ж е -
лезарска и метална стока, велосипеди, машини за 
шиење и прибор, градежен материјал, огревно дрво 
и јаглен и намештај. 

Оваа дејност беше на Трговското претпријатие 
„Искра" од село Кривогаштани, кое со решението 
рег. број 12/58/П е припоено кон Претпријатието 
„Исхрана" од Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 183/65. (1276) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 741, страна 269, книга III е запи-
шано следното: Досегашниот раководител на Прет-
ставништвото во Скопје на „Интерекспорт" — 
претпријатие за меѓународна трговија — Београд, 
Кочевски Ане, е разрешен од должност и му Прес-
танува правото за потпишување. 

За раководител на Претставништвото е назна-
чен Цониќ Александар, кој ќе го потпишува, за -
должува и раздолжува во границите на овласту-
вањето од матичното претпријатие, сметано од 30. 
X. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 642/65. (1385) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
29. IX. 1965 година под рег. број 46/65, книга I е 
запишано следното: На досегашниот потписник на 
Земјоделската задруга „Илинден" од; село Стара-
вина, Стојковски Трајко, му престанува правото 
за потпишување. 

За нов потписник на задругата е назначен Ста-
л е с к и Минев Мите, ш е ф на книговодството. Тој 
задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува со стариот регистриран потписник Митрев-
ски Митре. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 220/65. (1286) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 126, страна 347 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Металскиот завод „Тито" 
— Скопје, Живко Тодоровски, е разрешен од дол-
жност и му престанува правото за потпишување. 

За в.д. главен директор на заводот е назначен 
инженер Цветко Чолак. Тој заводот ќе го потпишу-
ва, задолжува и раздолжува со старите регистрира-
ни потписници и тоа: Кузмановски Ламбе Здравко. 
Благој Серафимовски, шеф на сметководството, 
инженер Органџиев Ангел, ш е ф на техничкиот 
сектор и инженер Радмило Ивкович, сметано од 
11. XI. 1965 година. 

На инжерен Цветко Чолак му престанува пра-
вото за потпишување како ш е ф на производен 
сектор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 666/65. (1427) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
10. IX. 1965 година под рег. број 119/55, книга П 
е запишано следното: На досегашниот потписник 
на Фабриката за тела за расветлување „Пролетер" 
од Прилеп, Силјановски Благоја, в. д. директор, 
му престанува правото за потпишување. 

За нов потписник на фабриката е назначен 
Мирчев ски Мирко, директор, кој ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на своето 
овластување. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег.број 439, страна 603, книга III, е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претпријати-
јата и дуќаните Електричното претпријатие за из-
градба и експлоатација на Црноречките хидроцен-
трали „Црноречки хидроцентрали" — Кавадарци, 
бидејќи со одлуката на Извршниот совет на СРМ 
— Скопје број 09-977/2 од 21. VI. 1965 година е спо-
ено во новоформираното Претпријатие за производст-
во и пренесување на електрична енергија „Електро-
стопанство" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 698/65. (1488) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
:ОЛОН#91ГЗ О Н В Ш И П В Е а Ѕ06 В Н Т З С Т ' Х ^ Ѕ Со<Јд -ЈЗСЈ Кои 
Согласно со решението на Собранието на општи-
ната Кале — Скопје број 02-7429/202 од 25. X. 19615 
година над Занаетчиеко-производителната задруга 
за преработка на кожни изделија „Братство" — 
Скопје се симнува присилната управа. 

Со решението на Собранието на општината Ка-
ле — Скопје број 02-7429/202 од 25. X. 1965 година 
е разрешен од должност присилниот управник 
Александар Илиевски и му престанува правото за 
потпишување. 

За директор на задругата е назначен Глигоров 
Јанаки со одлука на работничкиот совет број 189 
од 13. XI. 1965 година. Тој задругата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува со новоназначените 
потписници и тоа: Зетовски Ислам, ш е ф на сметко-
водството, и Рашид Рашид, член на управниот од-
бор, сметано од 20. XI. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 675/65. (1430) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 18.У1.1965 година, страна 350, реден број 1, е 
запишано под фирма: Трговско претпријатие за 
промет со градежен и огревен материјал на големо 
и мало „Готен", со седиште во Радовиш. 

Претпријатието ќе врши промет со: 
1. Градежни материјали: чакал и песок, камен 

за градежни и украсни цели, цигларско-црепареки 
производи, цемент, гипс и вар, изработки од цемент, 
керамички, градежни и огнеотпорни материјали, 
градежно дрво, производи од дрво, обработена и 
необработена трска, кровна лепенка, катранска 
смола асфалт, битумен и битуменски преработки, 
битуменска хартија, битуменска јута, битуменски 
премази, стакло за градежништво, градежна стола-
рија, готови производи од дрвена граѓа, метални 
производи за градежништвото, бетонски преработ-
ки, бараки и монтажни згради од сите врсти, како 
и елементи за нив, гуми, линолеум, поливинил и 
друг сличен материјал за патос, колци за лозар-
ство и градинарство. 

2. Огревно дрво и јаглен: огревно дрво, дрвен 
јаглен, дрвени отпадоци, струготина, тресет, лигнит, 
мрки и камен јаглен, брикет од струготина и јагле-
на прашина, кокс и новогодишни елки. 

3. Електро-инсталатерски материјали, водовод-
но-инсталатерски материјали и железо 

4. Дрвен и метален намештај-мебел. 
Претпријатието ќе го потпишува директорот 

Љупчо Александров Лахтов. 
Уписот е извршен во регистарот врз основа на 

решението на Собранието на општината Радовиш 
брј 01—1828/1 од 17.У1.1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 90/65. (946) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 29.У1.1965 година, страна 353, реден број 1 е за-
пишана под фирма: Продавница, со седиште во 
Струмица, ул. „Благој Мучето" број 11. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на разна 
конфекција што ја произведува претпријатието. 

Раководител на продавницата е Драги Нико-
ловски, кој е овластен да ја претставува и потпи-
шува. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
изработка на современа конфекција „Први мај" од 
Пирот. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
решението на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Струмица број ОЗ—5774/1 од 
28.IV.1965 година и одлуката на работничкиот совет 
на Претпријатието „Први мај" — Пирот од 13.1.1965 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
84/65. (947) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 10.VI. 1965 година, страна 349, реден број 1, е 
задишана под назив: Електро-монтажна задруга 
„Искра", со седиште во Струмица. 

Задругата ќе ги врши следните дејности: 
— изведување на сите видови ДВ од 10 до 35 

Кв, 
— монтажа на сите видови ТС од 10 до 35 Кн, 
— вршење монтажа на сите видови НН мреж^, 
— изведување на сите електрични инсталации 

во станбени згради и индустриски објекти, 
— вршење оправка и сервирање на сите видови 

електро уреди и звучни апарати во домаќинството. 
Овластени лица за потпишување на задругата 

се: Вангел Горѓи Дуков, в. д. директор, и Павле Ва-
силев Јовев. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на основачкото собрание на задругата од 
8.VI. 1965 година и одлуката на задружниот совет 
на задругата од 8.^1.1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 
83/65 . (948) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации на ден 
29.VI. 1965 година, страна 351 и 352, реден број 1, 
е запишана под фирма: Водна заедница „Струмеш-
ница", со седиште во Струмица. 

Водната заедница ќе ги врши следните деј-
ности: 

1. Водостопанска услужна дејност: 
а) да ги исползува водите на реките, изворите 

и подземните води на територијата на Водната заед -
ница за наводнување и снабдување со вода, 

а) да се грижи за исушување на мочуриштата 
и земјиштата со високи подпочвени води (одвод-
нување), 

в) одбрана од поплави и заштита од штетното 
дејство на водите, 

г) да работи на регулација на реките и реч-
ните текови, пороите и укрепување на нивните 
брегови со цел за запазување на полските имоти 
од заливање и засипување. 

2. Одржување, реконструкција и изградба на 
водостопански објекти и постројки. 

3. За извршување на задачите од точка 1 и 2 
Водната заедница врши: 

а) изработка на инвестициони програми, изра-
ботка на инвестиционо-техничка документација 
(проекти) за водостопански објекти и постројки и 
водостопански основи, 

б) врши истражувачки и студиски работи во 
водостопанството, 

4. Водната заедница може поедини работи од 
својата основна и споредна дејност да врши и за 
потребите на други правни и физички лица ако за 
тоа има расположиви капацитети (стручно-технич-
ки служби, багери, булдожери, камиони и др.) ако 
тоа не е на штета на основната дејност на подрач-
јето на кое делува. 

Директор на Водната заедница е инж. Васил 
Хаџи Тосев. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
решението на Комитетот за водостопанство на Вла-
дата на НРМ број 571/1 од 9. IV. 1952 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 100/65. (949) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 10. IV. 1965 година, страна 241, ред. број 1, е за-
пишана под фирма: Откупна станица „Брегалница", 
со седиште во Штип, ул. „Железничка станица". 

Откупната станица ќе ги врши следните деј-
ности: откуп и продажба на сите видови отпадоци, 
индустриски суровини, стари употребливи предмети 
и фелерични стоки на големо и мало. 
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Откупната станица е основана од Претприја-
тието за промет со отпадоци „Отпад" — Скопје. 

Раководител на Откупната станица е Панче 
Трифунов Велев, кој е овластен да ја претставува 
и потпишува. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на Претпријатието 
„Отпад" — Скопје број 230 од 5. XI. 1964 година и 
одобрението на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Штип број 05-10849 од 13. V. 
1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 82/65. (950) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
ден 29. VI. 1965 година, страна 235, реден број 6 е 
запишана под фирма: Продавница на Мешовито™ 
трговско претпријатие на големо „Снабдител" од 
Штип, со седиште во село Долани, Штипско. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
животни намирници и предмети за куќни потреби, 
брашно и преработки од брашно, алкохолни пија-
лоци на мало и сточна храна. 

Раководител на Продавницата е Атанас Јанков 
Митев, кој не е овластен да ја претставува. Про-
давницата ќе ја потпишува директорот на Прет-
пријатието „Снабдител" — Штип. 

Уписот е извршен во регистарот врз основа на 
одобрението на Одделението за стопанство на Со-
бранието на општината Штип број (15-4199 од 17. VI. 
1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 57/65. (951) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 326, страна 1527, книга I, е запишана под 
фирма: Водна заедница „Вруток" во Гостивар. Пред-
мет на работењето на Водната заедница е: да ги 
заштити од поплави водоплавните земјишта во Го-
стиварска општина и град Гостивар, да ги исуши 
сите мочурливи земјишта во реонот на Гостиварска 
општина и град Гостивар, да го корегира коритото 
од реката Вардар, неговите притеци и порои во 
општината и градот и да ги укрепува нивните оба-
ли во реонот на Водната заедница за да се запазат 
полските имоти од заливање и засипување, да ги 
исползува водите на сите реки, артески и обични 
бунари и извори што се наоѓаат во реонот на Вод-
ната заедница за наводнување на земјиштето — 
земјоделските имоти на своите члекови и за водо-
снабдување на населените места, да ги исползува 
во енергетски цели водите на реките на Водната 
заедница, да изградува канализации во населените 
места во реонот на Водната заедница и да се гри-
ж и за пречистување на отпадните води, да ги одр-
жува во исправна состојба сите хидротехнички об-
јекти кои ги изградила и кои ги гради т. е. и тие 
кои ги добила како општествен имот на бесплатно 
ползување, да припрема план на градбата, одржу-
вањето, експлоатацијата и распоредот на наводну-
вањето, претсметка на приходите и расходите и за-
вршна сметка на Водната заедница, кои ги одо-
брува Собранието на општината Гостивар, да при-
бира податоци за приносите од поедините култури 
за наводнетите и ^наводнетите површини, како и 
за одводнетите и неод во диетите површини и да ја 
подржува и помага секоја стопанска дејност за зго-
лемувањето на земјоделското производство и за 
подобрувањето на економската состојба и здравстве-
ните услови на своите членови и да работи на кул-
турно-просветното, идејно-политичкото и стручното 
издигање на своето членство со помош и соработка 
на масовните народни организации. 

Водната заедница е основана од Управата за 
водостопанство на НРМ — Скопје, со решение од 
26. VII. 1952 година, на годишното собрание на во-
докорисниците. 

Водната заедница „Вруток" — Гостивар ќе ја 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Меме-

ди Расим, директор, Исајлоски Костов Љубе, бла-
гајник, Филиповски Тодоров Филип, секретар, и 
Стрезовски Душанов Иван, ш е ф на сметководството. 

Водната заедница „Вруток" — Гостивар е кон-
ституирана на 29. VI. 1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 426/65. (956) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 902, страна 253, книга IV, е запишано под 
фирма: Деловно здружение на водостопанските ор-
ганизации на СРМ — Скопје. Предмет на работе-
њето на здружението е: 

а) Дава инструктивна помош и ги обавува це-
лосно работите по барање на членките: 

— вршење водостопански студиско-истражни 
работи на подрачјето и за потребите на членките, 

— вршење на работите за изготвување на про-
ектни задачи за реконструкција и изградба на об-
јекти за кои инвеститори се здружените организа-
ции, 

— изнаоѓање на проектантски организации и 
вршење на сите работи за сметка на членките на 
Здружението во односите со проектантските орга-
низации во врска со изготвување на инвестиционо-
техничка документација за објекти чии инвеститори 
се членките на Здружението, вклучувајќи го во 
ова работење и прифаќање и ревизијата на инве-
стиционо-техничката документациј а, 

— вршење лицитациона постапка во целост или 
само за оцена на подобноста на учесниците во ли-
цитацијата на објекти чии инвеститори се членките 
на Здружението, 

— вршење на работи во врска со учеството на 
лицитации каде што одредена членка на Здруже-
нието се јавува во улога на лицитант, 

— изнаоѓање технички решенија за инвестици-
оно одржување или помали реконструкции на во-
достопански објекти — основни средства на член-
ките на Здружението и за ова да изготвува соод-
ветни проекти, 

— организирање и вршење инвеститорон над-
зор над објектите чии инвеститори се членките на 
Здружението, 

— вршење работите што членките ги имаат во 
врска со изготвување на документација за доби-
вање на инвестициони кредити и водење на пос-
тапка к а ј соодветните банки, 

— организирање и водење следењето на екс-
плоатацијата на хидромелиоративните системи од 
аспект на техничка исправност и преземање мерки 
за одржување на системите, т. е. при ова изнаоѓа 
технички решенија за отклонување на појавените 
недостатоци и дефекти. 

б) Здружението ги врши следните работи: 
— ја координира работата на здружените ор-

ганизации во врска со изготвување на водостопан-
ските основи и заедничкото користење на опреде-
лени природни водотеци или вештачки водосто-
пански објекти, 

— ја координира работата во изготвувањето на 
основните планови за искористување на хидроме-
лиоративните системи и врши непосредна помош во 
нивното изготвување, 

— го следи спроведувањето на основните пла-
нови за искористување на хидромелиоративните си-
стеми од аспект на порационално користење на си-
стемот и предлага мерки за оваа цел, 

— го ускладува користењето на механизацијата 
на здружените организации со цел за нејзино ра-
ционално користење, 

— по барање на членките врши заедничка на-
бавка на опрема, уреди и материјали, 

— го следи и проучува прашањето како и пре-
зема мерки за стручното усовршување на кадрите 
на членките, 

— во името на членките дава мислење и пред-
лози за распределба и употреба на средствата од 
водниот придонес, 
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— предлага прописи за унапредување на водо-
стопанството и работењето на членките, 

— обавува финансиски, правни и други работи 
сврзани со работите наведени во точките под број 
1—8, како и работите кои Здружението ги презема 
по посебни барања од поодделни членови на Здру-
жението и 

— по потреба издава лист — билтен и други 
публикации кои ја обработуваат проблематиката од 
областа на водостопанството. 

Здружението е основано со договор склучен по-
меѓу членките: Водната заедница „Пелагонија" — 
Битола, Водната заедница „Вардар" — Скопје, Вод-
ната заедница „Тиквешко Поле" — Кавадарци, Вод-
ната заедница „Стрмешница" — Струмица, Водната 
заедница „Вруток" — Гостивар, Водната заедница 
„Шум" — Струга, Водната заедница „Полог" — Те-
тово, Водостопанското претпријатие „Брегалничии 
слив" — Штип, Водната заедница „Охридско Езе-
ро" — Охрид, Водната заедница „Плава ја" — Радо-
виш, Водната заедница „Росоманско Поле" — Град-
ско, Водната заедница „Брегалница" — Кочани и 
Проектантско1«) претпријатие „Мелиопроект" — 
Скопје. 

Деловното здружение ќе го потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат Глигор Пане Гечевски, ди-
ректор, и З д р а в е в с к и Здравко Александар, секре-
тар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 449/65. (979) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 328, страна 1539, книга I, е запишана под 
фирма: Водна заедница „Полог" — Тетово. Пред-
мет на работењето на Водната заедница е: да ги 
заштити од поплави водоплавните земјишта во Те-
товска општина и град Тетово, да ги исуши сите 
мочурливи земјишта во реонот на споменатата оп-
штина и градот Тетово, да го корегира коритото 
на реката Вардар, неговите притоци и порои во 
општината и градот и да ги укрепува нивните оба-
'ли во реонот на Водната заедница за да се запазат 
полските имоти од залевање и засипување, да ги 
исползува водите на сите реки, артерски и обични 
бунари и извори што се наоѓаат во реонот на Вод-
ната заедница за наводнување на земјоделските 
имоти на своите членови и за водоснабдување на 
населените места, да ги исползува во енергетски 
цели водите на реките од Водната заедница, да из-
градува канализации во населените места во рео-
нот на Водната заедница и да се грижи за пречи-
стување на отпадните води, да ги одржува во ис-
правна сотојба сите хидротехнички објекти кои ги 
изградила и кои ќе ги изгради и тие кои ги добила 
како општествен имот на бесплатно ползување, да 
припрема план на градбата, подржувањето, експло-
атацијата и распоредот на наводнувањето, прет-
сметка на приходи и расходи и завршна сметка на 
Водната заедница кои ги одобрува Собранието на 
општината Тетово, да прибира податоци за прино-
сите од поедините култури на наводнетите и нена-
воднетите површини, како и за одводнетите и не-
одводнетите површини и да ја подржува и помага 
секоја стопанска дејност за зголемување на земјо-
делското производство и за подобрување на еко-
номската состојба и здравствените услови на сво-
ите членови и да работи на културно-просветното, 
политичкото и стручното издигање на своето член-
ство со помош и соработка на масовните народни 
организации. 

Водната заедница е основана од Управата за 
водостопанство на Владата на Н Р Македонија, со 
решение од 9. VI. 1952 година. 

Водната заедница „Полог" — Тетово ќе ја пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Мелко Ан-
тески, директор, и Ристоски Трипун, ш е ф на смет-
ководството. 

Водната заедница „Полог" — Тетово е консти-
туирана на 9. VI. 1965 година со одлука на работ-
ничкиот совет на заедницата број 01-458/1 од 25. VI. 
1965 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 425/65. (1047) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 467, страна 797, книга II, е запишан под 
ф и р м а : Електронска индустрија — Н и ш — Технич-
ки сервис во Титов Велес, улица „Димитар Влахов" 
број 57 и 59. Предмет на работењето на сервисот е: 
сервисно одржување на сите производи од фабри-
ките кои се во составот на Електронската инду-
стрија во гарантниот и вонгарантниот рок; сервисно 
одржување на производите од дејноста на претпри-
јатието, а произведени од други производители во 
гарантниот и вонгарантниот рок; сервисно одржу-
вање на производите кои претставуваат дополни-
телен асортиман на производите на Електронската 
индустрија; монтажа на сите производи на фабри-
ките кои се во состав на Електронската индустри-
ја и на производите од други производители од де ј -
носта на претпријатието, к а к о и на производите 
кои се дополнение на асортиманот на производите 
на Електронската индустрија — Ниш. 

Предметот на работата сервисот ќе го врши во 
своите работни простории, надвор од нив и во про-
сториите на купците. 

Сервисот е основан од работничкиот совет на 
Електронската индустрија — Ниш, а согласно со 
решението на Собранието на општината Титов Ве-
лес број 03-8459/1 од 7. VII. 1965 година. 

Техничкиот сервис во Титов Велес ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето Игновски Ангел, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 496/65. (10'61) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 331, страна 1555, книга I, е запишана под 
фирма : Комунална банка — Гостивар, улица „Борче 
Јовановски" број 13. Предмет на работењето на 
банката е: 

1. Ги прибира слободните парични средства: 
а) во прилог на штедење и б) по жиро и другите 
сметки. 

2. Дава кредити до висината на прибраните 
парични средства и тоа: 

а) краткорочни, среднорочни и долгорочни 
кредити на стопанските и општествените органи-
зации, к а к о и установи со самостојно финансирање 
за обртни средства и инвестиции, 

б) краткорочни кредити за приватното за-
наетчиство и поледелско производство и неговото 
унапредување, 

в) кредити за станбена изградба и поправка 
на згради на станбените заедници, приватници и 
други, 

г) кредити за станбена и комунална изград-
ба на Собранието на општината Гостивар, 

д) потрошувачки кредити на населението. 
3. Обавување платен промет во земјата за 

сметка на своите комитенти. 
4. Обавува по овластување од Народната бан-

ка одредени работи од платниот промет со стран-
ство. 

5. Обавување блага јничка служба во врска со 
извршување буџетот на Собранието на општината 
и водење книговодството за извршување на не ј зи-
ниот буџет. 

6. Обавување работи по фондовите за кому-
нална и станбена изградба, сите фондови на Н а -
родниот одбор на општината к а к о и други фондови 
на стопанските и општествените организации, кои 
по договор со Народната банка и се пренесуваат. 

7. Финансирање на инвестиции предвидени со 
општествениот план на општината. 
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8. Водење службата заеми што ги распишува 
Собранието на општината. 

9. Издава гарантни писма. 
10. Врши работи во врска со јавната служба 

што ќе & ги повери Народната банка. 
11. Врши одредени работи врз основа на дого-

вор и за сметка на ДОЗ и Југословенската лота-
рија. 

12. Врши банкарски работи што со договор ќе 
& се отстапат од Народната банка. 

13. Врши банкарски работи што и се ставаат во 
задача од страна на Собранието на општината, 
како и од страна на повисоките државни органи, 

14. Врши и други банкарски работи. 
Комуналната банка е основана од Народниот 

одбор на општината Гостивар, со решение број 10561 
од 9. IX. 1957 година. 

Комуналната банка во Гостивар ќе ја потпи-
шуваат, задолжуваат и раздолжуваат Ѓоре Дуцев-
ски, директор, Јован Јаневски, заменик директор, 
Мишко Филипов, секретар, Негрије Митревски, 
ш е ф на службата долгорочно кредитирање, Ана-
стасија Димовска, ш е ф на сметководството, Бошко 
Груевски, шеф на службата краткорочно кредити-
рање, и Александар Па јевиќ, ш е ф на службата 
потрошувачки кредити, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 504/65. (1210) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Струга, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 289, ред. број 289/65, занает-
чискиот дуќан под фирма: Месар Душан А. Угри-
новски, со седиште во село Вевчани. Предмет на 
работењето на дуќанот е: месарска (касапска) деј-
ност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан 
А. Угриновски. (197) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-9295 од 25. XI. 1965 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 184, рег број 184/1, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кројач Дане Стефанов Илиев, со седи-
ште во Кочани, улица „14 бригада" бр. 21. Предмет 
на работењето на дуќанот е: шиење на машка 
облека. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дане 
Стефанов Илиев. (198) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 329, страна 1545, книга I, е запишан под 
фирма: Електронска индустрија — Ниш — Технич-
ки сервис во Тетово, ул. „Страшо Пинџур" број 61. 
Предмет на работењето на сервисот е: сервисно 
одржување на сите фабрички производи во состав 
на Електронската индустрија во гарантен и вон-
гарантен рок во работната просторија и во просто-
риите на купувачите, како во градот така и вон 
него; сервисно одржување на производите од деј-
носта на претпријатијата произведени од други про-
изводители во гарантен и вон гарантен рок, во де-
ловната просторија и во просториите на купува-
чите, како во градот така и вон него; сервисно одр-
жување на производи кои претставуваат дополни-
телен асортиман на производите на Електронската 
индустрија, производи од други производители во 
работната просторија и во просториите на купува-
чите во градот; монтажа на сите фабрички про-
изводи во составот на Електронската индустрија 
и производи на други производители од дејноста на 
претпријатието или производи кои се дополнение 
на асортиманот на производите на Електронската 
Ј$рдустрија — Ниш. 

Сервисот е основан од работничкиот совет на 
Електронската индустрија — Ниш, а согласно со 
решението на Собранието на општината Тетово бр. 
04-5826/1 од 25. VI, 1965 година. 

Техничкиот сервис во Тетово ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува Серафимовски Томов Си-
мо, раководител, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
број 495/65. (1066) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ 
И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 12-11672/1 од 9. XI. 1965 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници под рег. број 329, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Слаткар Џелили Џелил, со седиште 
во Тетово, улица „Тодор Циповски — Мерџан" број 
1. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка 
и продажба на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џелили 
Џелил, (196) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Собранието на општината Валандово број 
2928/1 од 25. XI. 1965 година е запишан во реги-
старот на угостителските дуќани стр. 1, реден бр. 1, 
книга I, угостителскиот дуќан под фирма: Крчмар 
Блажо К. Пандев, со седиште во Валандово. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: продавање на 
алкохолни пијалоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блажо 
К. Пандев, (199) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
општостопански работи и финансии на Собранието 
на општината Крушево број 04-27/7 од 10. XI. 1965 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на страна 51, рег. број 51, 
книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач 
Симена Стерјо Тома, со седиште во Крушево. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: шиење на алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Симена 
Стерјо Тома. (200) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-9030 од 15. XI. 1965 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 182, рег. број 182/1, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Славко Јорданов Јованов, со седиште 
во село Чешиново. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: коларска дејност и услужно молење на 
жито. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Славко 
Јорданов Јованов. (201) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-9471 од 2. ХИ. 1965 година е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 188, рег. број 188/1, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Чевлар Љубо Митков Тошев, со седи-
ште во Кочани, улица „29 ноември". Предмет на 
работењето на дуќанот е: чевларски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубо 
Митков Тошев. (202) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-9338 од 2. XII. 1965 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 187, рег. број 187/1, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Фурнаџија Ванчо Јорданов Ангелов, 
со седиште во село Зрновци. Предмет на работе-
њето на дуќанот е: фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ванчо 
Јорданов Ангелов. (203) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и финансии на Собранието на општината Св. 
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Николе број 05-3017 од 23. X. 1964 година, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 4, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бојаџија Стојан Тосев Стоилков, со седи-
ште во Св. Николе, улица „Кумановско џаде" бр. 
41. Предмет на работењето на дуќанот е: бојаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Тосев Стоилков. (206) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и финансии на Собранието на општината Св. 
Николе број 05-1729/1 од 14. VII. 1965 година, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 7, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Слаткар Метан Мислим Муареми, со седи-
ште во Св. Николе, улица „Генерал Темпо" бр. 35. 
Предмет на работењето на дуќанот е: правење и 
продавање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Метан 
Мислим Муареми. (207) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и финансии на Собранието на општината Св. 
Николе број 05-1703/1 од 7. VII. 1965 година, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 5, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Фризер Миле Новков Петрушев, со седи-
ште во Св. Николе, улица „Маршал Тито" бр. 67. 
Предмет на работењето на дуќанот е: фризерски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле 
Новков Петрушев. (208) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и финансии на Собранието на општината Св. 
Николе број 05-2068 од 30. VII. 1965 година, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 9, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Фризер Драган Тодев Витев, со седиште во 
село Џумајлија. Предмет на работењето на дуќанот 
е: фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драган 
Тодев Витев. (209) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и финансии на Собранието на општината Св. 
Николе број 05-2036 ОД 26. VII. 1965 година, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 8, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар Киро Сандев Марковски, со седи-
ште во Св. Николе, улица „Генерал Темпо" бр. 53. 
Предмет на работењето на дуќанот е: столарски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Сандев Марковски. (210) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и финансии на Собранието на општината Св. 
Николе број 05-2826 од 12. X. 1965 година, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 12, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бојаџија Радослав Ампов Стојчев, со се-
диште во Св. Николе, улица „Цветан Димов" бр. 
22. Предмет на работењето на дуќанот е: бојаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Радо-
слав Ампов Стојчев. (213) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и финансии на Собранието на општината Св. 
Николе број 05-2967 од 30. X. 1965 година, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 14, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Трукерај Веска Стојменова Андоновска, со 
седиште во Св. Николе, улица „Генерал Темпо" бр. 
67. Предмет на работењето на дуќанот е: трукирање 
на секаков вид гарнитури, плетење на милиња и 
други слични производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Веска 
Стојменова Андоновска. (214) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и финансии на Собранието на општината Св. 
Николе број 05-2399 од 20. X. 1965 година, е запишан 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници на страна 13, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Волновлачар Ружа Милорад Младеновиќ, со се-
диште во Св. Николе, улица „Цветан Димов" бр. 25. 
Предмет на работењето на дуќанот е: волновлачар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ружа 
Милорад Младеновиќ. (215) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 12-12418/1 од 6. XII. 1965 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. број 388, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Столар Јордан С. Веселиновски, 
село Отушиште. Предмет на работењето на дуќанот 
е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
С. Веселиновски. (216) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и финансии на Собранието на општината Св. 
Николе број 05-2068/1 од 23. X. 1965 година, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна И, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бранко Антониј ов Ангеловски, со седиште 
во Св. Николе, улица „Кумановски пат" бр. 19. 
Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на 
ташни, чешли, детски играчки, огрлици и др. слич-
ни производи и продажба на истите. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко 
Антонијев Ангеловски. (211) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 12-12573/1 од 6. XII. 1965 година, 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници под рег. број 387, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Кројач Хајрула X. Хандари, е. Бо-
говиње. Предмет на работењето на дуќанот е: ши-
вачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хајру-
ла X. Хајдари. (217) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство и финансии на Собранието на општината Св. 
Николе број 05-2745 од 4. X. 1965 година, е запи-
шан во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници на страна 10, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бонбонџија Владе Стојанов Симонов, со 
седиште во село Немањица Предмет на работењето 
на дуќанот е: изработка на бонбони и други про-
изводи од шеќерџискиот занает. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владе 
Стојанов Симонов. (212) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 04-9372/1 од 28. VIII. 1965 година, 
е запишан во регистарот на Угостителските дуќани 
под рег. број 1, угостителскиот дуќан под фирма: 
Угостителски дуќан „Два фазана" на Томче Томов-
ски, Тетово. Предмет на работењето на дуќанот е: 
точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци, ме-
зе луци, скара и ел. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томче 
Томовски. (218) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Собранието на општината Валандово број 
3671/1 од 8. XII . 1965 година е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници под 
број 1, рег. број 49, книга I, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Бојаџија, Драгутин С. Стефановиќ, со 
седиште во Валандово. Предмет на работењето на 
дуќанот е: бојаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дра-
гутин С. Стефановиќ. (2ОД 
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Врз основа на дозволата од Отсекот за стопан-
ство на Собранието на општината Валандово број 
3775/1 од 4. ХИ. 1965 година, е запишан во региста-
рот на угостителските дуќани под број 1, рег. број 
2, книга I, угостителскиот дуќан под фирма: Крч-
мар Никола Ристо Гошев, со седиште во Валандово. 
Предмет на работењето на дуќанот е: точење на 
алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Ристо Гошев. (205) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
9332 од 25. XI. 1965 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 186, рег. број 186/1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ковач Јордан Славчов Атанасов, со седи-
ште во Кочани, улица „Маршал Тито". Предмет 
на работењето на дуќанот е: ковачки изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан 
Славчов Атанасов. (221) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-9800 од 14. XII. 1965 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 191, рег. број 191/1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Фурнаџија Димитар Благоев Тасев, со се-
диште во Кочани, улица „Плачковица" број 10. 
Предмет на работењето на дуќанот е: фурнаџиски 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Благоев Тасев. (222) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-9117 од 13. ХИ. 1965 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 189, рег. број 189/1, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Налбат Трајан Јованов Анакиев, со седи-
ште во село Зрновци. Предмет на работењето на 
дуќанот е: налбатски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан 
Јованов Анакиев. (223) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Дебар број 
03-3858/1 од 22. XI. 1965 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 367, рег. број 219, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Фотографска работилница „Братство" 
на Каба Јах ја Ќенан, со седиште во Дебар. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: фотографски ус-
луги. 

.Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Каба 
Јахја Ќенан. ' (224) 

Врз основа на дозволата од Собранието на 
општината Валандово број 03-4006/1 од 24. XII. 1965 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници под рег. број 50, ред. број 1, 
книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер 
за мажи Петар Р. Стојчев, со седиште во Валан-
дово. Предмет на работењето на дуќанот е: берберо-
фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар 
Р. Стојчев, (1) 

Врз основа на дозволата од Собранието на 
општината Валандово број 03-4084/1 од 25. XII. 1965 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници под ред. број 1, рег. број 51, 
книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар 
Садик М. Исаки, со седиште во Валандово. Пред-
мет на работењето на дуќанот е: правење и прода-
вање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Садик 
М. Исаки. (2) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство и труд на Собранието на општината Тетово 
број 04-5838/1 од 25. XII. 1965 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
под рег. број 389, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Ј а ж а р Кирко Богоевски, со седиште во Тетово, ул. 
„Карпош" број 8. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: изработка и продажба на јажиња. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирко 
Богоевски. (220) 

Врз основа на дозволата од Собранието на 
општината Валандово број 03-4085/1 од 25. XII. 1965 
година, е запишан во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници под ред. број 1, рег, број 52, 
книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер 
за мажи Боро Г. Шунтов, со седиште во Валандово. 
Предмет на работењето на дуќанот е: берберов 
фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боро 
Г. Шунтов. (3) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство, комунални работи и финансии на Собра-
нието на општината Берово, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 44, број 724, книга II, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Кројач Јосиф И. Чукарски, со седиште 
во село Русиново. Предмет на работењето на дуќа-
нот е: шиење на машки облекла. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јосиф 
И. Чукарски. (4) 

Врз основа на дозволата од Одделението за сто-
панство и планирање на Собранието на општината 
Тетово број 12-13540/2 од 29. ХИ. 1965 година, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. број 393, занаетчискиот дуќан 
под фирма-. Ковач Рефик Џ. Саити, со седиште во 
Тетово, улица „Јадранска" број 8. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: ковачки изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рефик 
Џ. Саити. (5) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово бр. 12-13721/2 од 8-1-1966 година, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. број 395, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Ковач Муарем Зулов Демири, со 
седиште во Тетово, улица „Јане Сандански" број 
59. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муарем 
Зулов Демири. (6) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
странство на Собранието на општината Неготино 
број 04-1158 од 1-1-1966 година, е запишан во ре-
гистарот на угостителските дуќани под фирма: 
Угостителски дуќан на Киро Стојчев Димов, со се-
диште во Неготино, на автопатот при Бензиската 
пумпа. Предмет на работењето на дуќанот е: то-
чење на сите видови алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци и услуги со топли и ладни 'јадења. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро 
Стојчев Димов. (7) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Неготино 
број 04-2170/1 од 7-ХН-1965 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Урош 
Јорданов Поповски, со седиште во Неготино ул. 
„Ацо Аџи Илов". Предмет на работењето н а дуќа-
нот е: правење и продавање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Урош 
Јорданов Поповски. (8) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Неготино 
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број 04-1856 од 11-Х1-1965 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер 
Цвета Димкова Димовска, со седиште во Демир 
Капија. Предмет на работењето на дуќанот е: фри-
зерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цвета 
Димкова Димоска. (9) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 04-573/2 од 21-1-1966 година, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. број 397, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Кројач Анѓеле Тодев Јовановски, 
со седиште во Тетово, ул. „Иво Рибар—Лола" бр. 
195. Предмет на работењето на. дуќанот е: шивачки 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анѓеле 
Тодев Јовановски. (17) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 12-13763/2 од 8-1-1966 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. број 394, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Слаткар Зулфиќар М. Асани, со се-
диште во село Пирок. Предмет на работењето на 
дуќанот е: правење и продавање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сул-
фиќар М. Асани. (18) 

е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници под рег. број 391, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Колар Мустафа Ајета Јусу фи, со 
седиште во село Пирок. Предмет на работењето на 
дуќанот е: коларсик изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Муста-
ф а Ајета Јусуфи. (И) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и труд на Собранието на општината 
Тетово број 04-5838/1 од 25-ХИ-1965 година, е за-
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. број 389, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Ј а ж а р Кирко Богоевски, со седи-
ште во Тетово, улица „Карпош" број 8. Предмет 
на работењето на дуќанот е: изработка на сите ви-
дови јажиња. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кирко 
Богоевски. (15) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 12-13363/2 од 27-ХИ-1965 година, 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници под рег. бр. 392, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Колар Цене Н И К О Л О В С К И , СО седи-
ште во село Јанчиште. Предмет на работењето на 
дуќанот е: коларски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цене 
Николовски. 4 (12) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за сто-
панство и финансии на Собранието на општи-
ната Св. Николе број 05-3122 од 18-ХП-1965 година 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 16, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Колар Стојан Стојчев Ташков, со се-
диште во Св. Николе, ул. „Овчеполска" број 44. 
Предмет на работењето на дуќанот е: коларски 
изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Стојчев Ташков. (16) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 16501/1—64, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници под 
рег. број 390, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Слаткар Хилми Бислима Дестани, со седиште во 
Тетово, ул. „Ново Село" бр. 144. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: правење и продавање на 
слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Хилми 
Бислима Дестани. (13) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 12-13719/2 од 8-1-1966 година, е 
запишан во регистарот на угостителските дуќани 
под рег. број 3, угостителскиот дуќан под фирма: 
Б и ф е „Венеција" на Заре Т. Стаматовски, со се-
диште во село Непроштено. Предмет' на работе-
њето на дуќанот е: точење на алкохолни и безал-
кохолни пијалоци и мезе луци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Заре 
Т. Стаматовски. (14) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Кочани 
број 03-4406 од 28-V-1965 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 193, рег. број 193/1, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Воденичар Миле Тодоров Крстев, со се-
диште во село Оризари. Предмет на работењето 
на дуќанот е: воденичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле 
Тодоров Крстев. (19) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 04-436/1 од 15-1-1966 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. број 396, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Фризерски дуќан „Дајана" на Томе 
Н. Бораниев, со седиште во Тетово, улица „Мирче 
Ацев" број 75. Предмет на работењето на дуќанот 
е: фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томе 
Н. Бораниев. (20) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 04-10661/2 од 1-11-1966 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. број 400, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Фурнаџија Китан И. Сим јанов-
ски, со седиште во село Брвеница. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: изработка на сите видови 
леб и печива од обично тесто. « 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Китан 
И. Сим јановски. (21) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Неготино 
број 04-2148/1 од 1-1-1966 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар Костадин 
Јован ѓорѓиев, со седиште во Демир Капија, улица 
„Маршал Тито". Предмет на работењето на дуќа-
нот е: чевларски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Коста-
дин Јован ѓорѓиев. (10) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 12-13373/2 од 27-ХИ-1965 година, 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 12-13803/2 од 31-ХИ-1966 година, 
е запишан во регистарот на угостителските ду-
ќани под рег. број 4, угостителскиот дуќан под 
фирма: Б и ф е „Кале" на Крсто П. Ковачевски, со 
седиште во село Лешок. Предмет на работењето 
на дуќанот е: точење на алкохолни и безалкохолни 
пијалоци и мезелуци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсто 
П. Ковачевски. (22) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за сто-
панство на Собранието на општината Св. Николу 
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број 05-3311 од 14-ХИ-1965 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци на страна 19, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Фризерски дуќан на Драги Јорданов Накев, со се-
диште во Св. Николе, ул .„Лазар Кол итевски" 
број 52. Предмет на работењето на дуќанот е: фри-
зерски и берберски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драги 
Јорданов Накев. (23) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за сто-
панство и финансии на Собранието на општината 
Св. Николе број 05-3231 од 18-ХН-1965 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници на страна 18, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Електромеханичар Димитар Зиков Наков, 
со седиште во Св. Николе, ул. „Илинденска" бр. 
34. Предмет на работењето на дуќанот е: вршење 
оправка на секаков вид радио-апарати и телеви-
зори и други работи од таа област. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар Зиков Наков. (24) 

Врз основа на дозволата од Отсекот за сто-
панство на Собранието на општината Св. Николе 
број 05-286 од 25-1-1966 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 20, занаетчискиот дуќан под фирма: Сто-
лар Трајче Кубрев Нацев, со седиште во Св. Ни-
коле, ул. „Лазар Колишевски" број 26. Предмет на 
работењето на дуќанот е: столарски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче 
Кубрев Нацев. (25) 

Врз основа на дозволата од Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Тетово број 04-1060/2 од 8-11-1966 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници под рег. број 401, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Слаткар Мифтар Џеладини, со 
седиште во село Камењане. Предмет на работењето 
на дуќанот е: правење и продавање на слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миф-
тар Џеладини. (26) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

Свидетелство за завршен П клас гимназија, из-
дадено од „1У-та београдска гимназија" — Београд 
во учебната 1963/64 година на име Билјана Трајче 
Грујоска, ул. „958" бр. 7 — Скопје. (3219) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Го-
стивар на име Зилко Фетаи, е. Чегране, Гостивар. 

(2964) 
Воена книшка издадена од Воен отсек — Ресен 

на име Алија 3. Шерифовски, е. Наколец, Ресен. 
(3046) 

Воена книшка издадена од КВО — Призрен на 
име Шабан Ч. Леровски, ул. „5" бр. 6, Битола. (3204) 

Уверение за отпуст од државјанство на СФР./Г 

бр. 13-3, бр. 2054-2809/1, издадено од СВР — Бео-
град на име Ферка Јахја , е. Урвич, Тетово. (3211) 

Здравствена легитимација бр. 9483, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Хамиде Мусаи, е. Ви-
душе, Гостивар. (2448) 

Здравствена легитимација на име Руфат Рама-
дани, е. Камењане, Тетово. (2449) 

Работна книшка издадена од Гостивар на име 
Исен Идризи, ул. „Шуматовска" бр. 8, Гостивар. 

Здравствена легитимација бр. 381285, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Лидија Гелмановска, ул. 
„858" бр. 141, Скопје. (2451) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Саит и Назмие Хусеини, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Звезда Саздова, Скопје. (2453) 

Работна книшка бр .36337, издадена од Скопје 
на име Кенан Емин, Скопје. (2454) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Асија и Ремзије Шабани, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирослав Поповски, Скопје. (2456) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јелица Шело, Скопје. (2457) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петранка Николова, Скопје. (2458) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на рше Ангеле Ј. Тодоровски, Скопје. (2459) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО • 
Скопје на име Султана В. Гулева, Скопје. (2460) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Виолета С т а р о в с к а , Скопје. (2461) 

Пасош бр. 946413, издаден од СВР — Скопје на 
име Раиф Дрпљанин, Скопје. (2462) 

Здравствена легитимација бр. 82306, издадена 
од ЗСО — Струмица на име Вера Д. Арсова, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •—-
Струга на име Евгенија Малинова, Скопје. (2464) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветанка Јакимова, Скопје. (2465) 

Уверение бр. 112/52 за положен стручен испит 
за звање фармацеут, издадено од Секретаријатот 
за народно здравје на СРМ на име Љиљана Сте-
фановиќ, Скопје. (2466) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Стојановски, Скопје. (2467) 

Свидетелство бр. 306 за квалификуван работник 
— бравар, издадено од Собранието на општината 
Кале — Скопје на име Драган Ф. Колевски, Скопје. 

Работна книшка бр. 29778, издадена од Битола 
на име Веип Елмазовски, ул. „Солунска" бр. 280, 
Битола. (2470) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Анастасија Иванова, ул. „Елпида 
Караманди" бр. 16, Битола. (2471) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 9109, 
издадена од ЗСО — Битола на име Илија Талевски, 
е. Новаци, Битола. (2472) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Томе Тодоровски, е. Крк-
лино, Битола. (2473) 

Свидетелство од УП одделение на име Трајко 
Шарковски, е. Градешница, Битола. (2474) 

Работна книшка бр. 30491/60, издадена од Бито-
ла на име Магбуле Муса, ул. „Љубојно" бр. 33, 
Битола. (2475) 

Свидетелство за завршен П клас економски тек-
никум на име Зора Петар Иванова, ул, „Преспа" бр. 
60; Битола. (2476) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кичево на име Трене Богоев Котевски, е. Куратица, 
Охрид. (2477! 

Здравствена легитимација бр. 58453, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Стеван А. Николовски, ул. 
„Блага Ружето" бр. 9, Прилеп. (2478) 

Работна книшка на име Р у ж а Јанческа, ул. 
Сотка Георгиоска" бр. 28, Прилеп. (2479) 

Оружен лист бр. 79494, издаден од СВР — Де-
бар на име Абдураман Рахманоски, е. Г. Папраник, 
Дебар. (2480) 

Сообраќајна дозвола бр. 1099, издадена од СУП 
— Винковци на име Ристо Спасо Андонов, Гевге-
лија. (2481) 

Работна книшка бр. 5202, издадена од Собра-
нието на општината — Гостивар на име Шерафе-
дин Адеми, е. Г. Бањица, Гостивар. (2482) 

Здравствена легитимација бр. 62898 на име Мил-
ко Ивановски, ул. „Д. Гавроски Гара" бр. 10, Тетово. 

Здравствена легитимација на име Шериф Ос-
мани, ул. „Железничка" бр. 77, Тетово. (2484) 

Здравствена легитимација бр. 42616 на име Или-
ја Јованоски, ул. „Карпуш" бр. 25, Тетово. (2485) 
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Здравствена легитимација бр. 13362 на име Ну-
рије Р. Куртиши, е. Новаќе, Тетово. (2486) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
1739/525 на име Акиф Нухи ја, е. Г. Речица, Тетово. 

Здравствена легитимација бр. 72958 на име Бла-
городна Мерџановска, ул. „Гоце Делчев" бр. 151, 
Тетово. (2488) 

Работна книшка бр. 9309, издадена од Гостивар 
на име Минир Османи, е. Равен, Гостивар. (2489) 

Свидетелство за завршено основно училиште бр. 
171 на име Фехми Максутов Шерифов, е. Вирче, 
Делчево. (2490) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Кочани на име Фрона Стојкова Ар-
сова, е. Лески, Виница^ (2491) 

Здравствена легитимација на име Миле Т. Бла -
жевски, рудник Радуша, Ѓ. Петиов. (2492) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Вера Манзова, ул. у Романи ја"" бр. 39, 
Битола. (2493) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Велика Н. Папазовска, е. 
Буково, Битола. (2494) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Фатиме Рамоска, ул. „Козјак" бр. 92, 
Битола. (2495) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Пецо Саламовски, ул. „Беласице* бр. 
5, Битола. . (2496) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Панде Н1 Папазовски, е. 
Буково, Битола. (2497) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Нурка Синаноска, ул. „Тризла" бр. 
207, Прилеп. (2498) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Струга на име Шакир Абедин Даути, 
е. Радолишта, Струга. (2499) 

Здравствена легитимација бр. 16391, издадена 
од ЗСО — Кичево на име Митра М. Миткоска, е. 
(Крапа, Македонски Брод. . (2500) 

Здравствена легитимација на име Ахмед Беки-
р о в и , е. Шутово, Кичево. (2501) 

Здравствена легитимација бр. 38486, издадена 
од КЗСО — Штип на име Ванчо Стојан Јованов, 
ул. „Битолска" бр. 1, Штип, (2502) 

Здравствена легитимација бр 192, издадена од 
К З СО — Филијала — Пробиштип на име Благо-
родна Николова, е. Пуздерци, Пробиштип. (2503) 

Работна книшка бр. 2314, издадена од Скопје 
на име Адем Рустем Бела, Скопје. (2504) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шали Хоџаи, Скопје. (2505) 

Ученичка книшка за VI одделение издадена од 
Училиштето „Стив Наумов" — Скопје на име Сто • 
јан Накев, Скопје. (2506) 

Здравствена легитимација на име Алија Чупе-
вај, Скопје. (2507) 

Здравствена легитимација на име Хајредин Ка-
баши, Скопје. (2508) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓоко Лазов, Скопје. (2509) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џезаир Џ. Мусли, Скопје. (25101 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иван Трпков, Скопје. (2511; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Ристе Јанковски, Скопје. (2512; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — • 
Скопје на име Благоја М. Јовиќ, Скопје. (2513) 

Возна карта за релациите Миладиновци — Скоп 
је и обратно, издадена од Железничката станица — 
Миладиновци на име Благоја М. Јовиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милчо Попов, Скопје. (2515) 

Здравствена легитимација на име Вангелија Бо-
жанова, Скопје. (2516) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ќемал Мустафа, Скопје. (2517) 

Бр. 17 — Стр. 245 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Гостивар на име Косто Даниловски, Скопје. (2518) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драги Левајковски, Скопје. (2519) 

_ Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иљмије Чајани, Скопје. (2520) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фотина Миновска, Скопје. (2521) 

Здравствени легитимации издадена од ЗСО - -
Скопје на име Гурга, Деса, Руса и Власте Јованов-
ски, Скопје. (2522) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рахим Џ. Џемаиљи, Скопје. (2523) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојан Маневиќ, Скопје. (2524) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шемси Брахими, Скопје. (2525) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Муарем Саит, Скопје. (2526) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фатима Емровска, Скопје. (2527) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Олга Чоланческа, Скопје. (2528) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џева Ибраимова, Скопје. (2529) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Када Дестани, Скопје. (2530) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Невенка Николова, Скопје. (2531) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Неџати Кахриман, Скопје. (2532) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ванчо Димовски, Скопје. (2533) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Даница Петковска, Скопје. (2534) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Абедин Исени, Скопје. (2535) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитрије Банковиќ, Скопје. (2536) 

Работна книшка бр. 5401/53, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Алек-
сандар М. Коневски, Скопје. (2537) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Скопје на име Крсто С. Кајсторовски, 
Скопје. (2538) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Петровски, Скопје. (2539) 

Работна книшка бр. 8189, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Милен-
ко Дувњак, Скопје. (2540) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мухарем Гаши, Скопје. (2541) 

Здравствена легитимација бр. 833026, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Ристена Каранфилова, 
Скопје. (2542) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Софија Илијева, Скопје. (2543) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фанка 'Јанева, Скопје. (2544) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борче Дојчиновски, Скопје. (2545) 

Здравствена легитимација бр. 136122, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Нада Илиевска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Викторија Умерова, Скопје. (2547) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Охрид на име Јонче С. Пауновски, Скопје. (2548) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Џоџова, Скопје. (2549) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Садри Баки Амети, е. Никиштање, 
Скопје. (2550) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Антим С. Јакимовски, Скопје. (2551) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борка Василевска, Скопје. (2552) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Љубљана на име Слободан Кукавица, Скопје. (2553) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милка Зечевиќ, Скопје. (2554) 

Пасош издаден од СВР — Скопје на име Рама-
дан Б. Салиев, Скопје. (2555) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Босилка В. Марковска, е. Долно 
Орехово, Битола. (2556) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Томе Толаковски, е. Цапари, Битола. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Илија Качанковски, ул. „Козара" 
бр. 22, Битола. (2558) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Менде Павловски, ул. „Романија" 
бр. 41/14, Битола. (2559) 

Работна книшка бр. 16254, издадена од Битола 
на име Мевлуда Арифова, ул. „Херцеговачка" бр. 
35, Битола. (2560) 

Здравствена легитимација бр. 1084, издадена од 
ЈчЗСО — Филијала — Пробиштип на име Љуба 
Арсова, Кратово. (2561) 

Здравствена легитимација бр. 5717, издадена од 
ЗСО — Кратово на име Вимка Донева Цветкова, е. 
Ваков, Кратово. (2562) 

Здравствена легитимација бр. 10450, издадена од 
КЗСО — Филијала — Дебар на име Саније Имери, 
е Коњаре, Дебар. (2563) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Ресен на име Илче Трпевски, е. Под-
мочани, Ресен. (25641, 

Здравствена легитимација бр. 7369, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Фекрија Алита Демири, 
е Равен, Гостивар. (2565) 

Здравствена легитимација бр. 70431 на име 
Влајко Томоски, ул. „Бр. Миладинови" бр. 3, Тетово. 

Здравствена легитимација бр. 63220 на име 
Стојче Пауновски, ул. „Беломорска" бр. 15, Тетово. 

Здравствена легитимација бр. 31426 на име Ста-
нимир Томески, ул. „Бр. Миладинови" бр. 3, Тетово. 

Работна книшка бр. 1096, издадена од Гостивар 
на име Хаким Дурмиши, Гостивар. (2569) 

Возачка дозвола бр. 3093, издадена СВР — 
Битола на име Дамјан Л. Ристевски, е. Сливница, 
Битола. (2570) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Дамјан Ристевски, е. Сливница, Би-
тола. (2571) 

Свидетелство бр. 6, издадено од Основното учи-
лиште во е. Трново на име Рамзи А. Сулејманов-
ски, е. Трново, Битола. (2572) 

Здравствена легитимација бр. 1958, издадена од 
ЗСО — Битола на име Коста Сарафов, ул. „Лени-
нова" бр. 32, Битола. (2573; 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Дола Каранфиловска, е. 
Кукуречани, Битола. (2574) 

Свидетелство на име Мицко Даркоски, е. Вито-
лиште, Прилеп. (2575) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Гога Конески, ул. „Ладо Лапецо" 
бр. 54в, Прилеп. (2576) 

Влошка за здравствена легитимација бр. 5510, 
издадена од КЗСО — Титоград на име Азис Дау-
тоски, е. Папраник, Дебар. (2577) 

Влошка за здравствена легитимација бр. 16616, 
издадена од ЗСО — Филијала Струга на име Фах-
рије Азисова Даутоска, е. Папраник, Дебар. (2578) 

Здравствена легитимација бр. 215517, издадена 
од ЗСО — Филијала — Скопје на име Лирије Ази-
зова Даутоска, е. Папраник, Дебар. (2579) 

Влошка за здравствена легитимација бр. 51301, 
издадена од ЗСО — Т. Велес на име Нурије Ази-
зова Даутоска, е. Папраник, Дебар. (2580) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гевгелија на име Јорданка Васил Минева, е. Бог-
данци, Гевгелија. (2581) 

Здравствена легитимација бр. 16333, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Шадије Ибраими, е. Фо-
рино, Гостивар. (2582) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 8066, 
издадена од КЗСО — Гостивар на име Катибе Ша-
ќири, е. Врапчиште, Гостивар. (2583) 

Здравствена легитимација бр. 23569, издадена 
од ЗСО — Неготино на име Весна Петрова, Него-
тино. (2584) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Барије X. Бејтула, е. Арнаќија, Ѓ. Петров. (2585) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Рамизе Ш. Реџепова, е. Доброша-
не. Куманово. (2586) 

. Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Џемиле Абазовиќ, ул. „Трст" бр. 
26а, Куманово. (2587) 

Здравствена легитимација бр. 12492, издадена од 
КЗСО — Кочани на име Јован З а ф и р Величков, ул. 
„Ванчо Прке" бр. 8, Кочани. (2588) 

Здравствена легитимација бр. 21854, издадена од 
КЗСО — Филијала — Кочани на име Снежана Љ. 
Постолова, ул. „К. Маркс" бр. 15, Кочани. (2589) 

Здравствена легитимација бр. 684, издадена од 
КЗСО — Испостава — Кратово на име Јовка Ми-
тева, Руд. колонија, Пробиштип. (2590) 

Здравствена легитимација на име Мирослав Љ. 
Димовски, е. Оризари, Г. Петров. ^2591) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Родна Коларова, Скопје. (2592) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Урошевац на име Таибе М. Муртези, Скопје. (2593) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Атанас М. Топаловски, Скопје. (2594) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Тетово на име Горче и Б л а ж е Петковски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шеип Ејупи, Скопје. (2596) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Милиновиќ, Скопје. (2597) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марјан С. Димитјзиевски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тодорка Стојчева, е. Огнанци, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Смилка Трај кова, Скопје. (2600) 

Здравствена легитимација извадена од ЗСО — 
Скопје на име Невена Ѓорѓиева, Скопје. (2601) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зорица Трајановиќ, Скопје, (2602) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Наиље Мани, Скопје. (2603) 

Здравствена легитимација издадена .̂од ЗСО — 
Куманово на име Верка Ѓорѓевиќ, Скопје. (2604) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Г. Петров, на име Спасо Божиновски, Скопје. (2605) 

Здравствена легитимација бр. 115853, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Драган Милошевски, Скоп-
је. (2607) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Спирко Горгев, Скопје. (2608) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Верица Стојанова, Скопје. (2609) 

Здравствена легитимација бр. 383343, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Иван Федешин, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елица Новаковска, Скопје. (2611) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Енвер Власаку, Скопје. (2612) 

Здравствена легитимација на име Зора Михај -
ловић Скопје. (2613) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Даница Димовска, Скопје. (2614) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љатиф Красниќ, Скопје. (2615) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Садик Гаши, Скопје. (2616) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Стојан Цветковиќ, Скопје. (2617) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Селвер Селими, Скопје. (2618) 
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Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на име Шерафедии 
Исмаил, Скопје. (2619) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елена Николовска, Скопје. (2620) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радмила Никодиновска, Скопје. (2621.) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ристо Б. Најдовски, ул. „Кузман 
Шапкаров" бр. 13, Битола. (2622) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Спаса Кочовска, е. Бач, 
Битола. (2623) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Рушка Петкоска, ул. „Гургур" бр. 16, 
Битола. (2624) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Љубе Дамјаноски, е. Вашарејца, Битола. (2625) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Илинка Здравевска, ул. „Блаже Ро-
гозинаро" бр. 9, Битола. (2626) 

Ученичка книшка за 1Уб одделение, издадена 
од Училиштето „Добре Јовановски" — Прилеп на 
име Наил Салијоски, ул. „Круме Волнароски" бр. 
55. Прилеп. (2627) 

Работна книшка издадена од Струга на име 
Мемиш Челоски, е. Лабуништа, Струга. (2628) 

Здравствена легитимација бр. 5110, издадена од 
К З СО — Филијала — Дебар на име Азбије Деара 
Леши, е. Спас, Дебар. (2629) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гњилане на име Богдан Крчмаревиќ, Г. П. „Пела-
гонија", Кавадарци. (2630) 

Здравствена легитимација бр. 6109, издадена од 
ЗСО — Кавадарци на име Лазар Мегленов, Кава-
дарци. (2631) 

" Здравствена легитимација бр. 21054, издадена од 
К.ЗСО — Кочани на име Блашка Ристова, е. Зр-
новци, Кочани. (2632) 

Здравствена легитимација бр. 2056, издадена од 
КЗСО — Кочани на име Илинка Ристова, е. Зр-
новци, Кочани. (2633) 

Здравствена легитимација на име Ленче Рис-
това Андонова, ул. „Л. Колишевски" бр. 148, Св. 
Николе. # (2634) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Никола В. Николовски, е. Сарај, Ѓ. Петров. (2635) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Слободан Ризовски, ул. „Струмичка" 
бр. 15, Битола. (2636) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Јагода Атанасовска Коз-
лева, е. Ср. Егри, Битола. (2637) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Стевко Атанасовски Коз-
лев, е. Ср. Егри, Битола. (2638) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Кристина Атанасова Коз-
лева, е. Ср. Егри, Битола. (2339) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Менка В. Солунчевска, е. 
Новаци, Битола. (2640) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ристо Димовски, ул. „Караорман" бр. 
99, Битола. (2641) 

Здравствена легитимација бр. 24778, издадена 
од КЗСО — Кратово на име Сталинка Боривој Ми-
тева, е. Луково, Кратово. (2642) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1171, 
издадена од ЗСО — Кратово на име Саве Г. Или-
евски, е. Сакулица, Кратово. (2643) 

Здравствена легитимација нај име Милан В. 
Трпоски, ул. „Партизанска" бр. 9, Струга. (2644) 

Здравствена легитимација бр. 19663, на име Сло-
бодан Вучковић ул. „Коле Цветков" бр. 89, Т. Ве-
лес. (2645) 

Здравствена легитимација бр. 475, издадена од 
КЗСО — Крушево на име Елеонора Зисова, ул. 
„Манчу Матак" бр. 12, Крушево. (2651) 
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Здравствена легитимација на име Руфат Ф. Па-
цоли, ул. :,Тоде Мендол" бр. 82, Куманово. (2652) 

Инвалидска книшка бр. 125987, издадена од 
Скопје на име Илија А. Митревски, е. Златари, Ре-
сен. (2653) 

Здравствена легитимација бр. 20157/70, издадена 
од К З СО — Гостивар на име Азизе Мустафаи, ул. 
„ЈНА" бр. 198, Гостивар. (2655) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 15296 
на име Нухи Идајет, е. Камењане, Тетово. (2656) 

Здравствена легитимација бр. 1727, на име Кочо 
Веселиновски, Тетово. (2657) 

Здравствена легитимација на име Ресмије Бе-
џет Рецепи, е. Желино, Тетово. (2658) 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ СОБИРОТ НА 

РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ШУМАРСКИОТ 
ИНСТИТУТ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

1) за избор и преизбор на еден соработник по 
општа заштита на шумите во звање виш научен 
соработник или научен соработник; 

2) за избор на еден соработник по етимологија 
во звање научен соработник; 

3) за избор и преизбор на еден соработник по 
генетика и селекција во звање научен советник 
или виш научен соработник; 

4) за избор на еден соработник по семенарство 
во звање научен соработник; 

5) за избор и преизбор на еден соработник по 
типологија и еклогија на шумите и шумски ста-
ништа во звање научен советник или виш научен 
соработник; 

6) за избор или преизбор на еден соработник по 
пошумување, плантажно производство и интензив-
ни култури во звање виш научен соработник или 
научен соработник; 

7) за избор или преизбор на еден соработник по 
економика и организација во звање виш научен со-
работник или научен соработник; 

8) за избор на еден соработник во Експеримен-
талната шумарска станица — Битола во звање виш 
стручен соработник. 

Услови: 
— за звањата по точка 1, б и 7 — завршено зем-

јоделско-шумарски факултет — шумарство, докто-
рат на науките и позначајни научни трудови или 
со звање научен соработник и позначајни трудови 
и подолготрајна работа во научно-истражувачка ус-
танова; 

— за звањето по точка 2 — завршено природ-
^математички факултет — биологија, докторат на 
науките и научни трудови или на друг начин по-
кажани способности за самостојна научна работа; 

— за звањето по точка 4 — завршено земјодел-
ско-шумарски факултет — шумарство, докторат на 
науките и научни трудови или на друг начин пока-
ж а н и способности за самостојна научна работа; 
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— за звањата по точка 3 и 5 — завршено зем-
јоделско-шумарски факултет — шумарство^ докто-
рат на науките и познати научни трудови или со 
звање виш научен соработник и познати научни 
трудови и дејности од влијание врз развитокот на 
научната област и подолготрајна работа во научно-
истражувачка установа; 

— за звањето по точка 8 — завршено земјо-
делско-шумарски факултет — шумарство, стручни 
и научни трудови и подолготрајна работа во науч-
но-истражувачка установа. 

Со пријавата на конкурсот кандидатите треба 
да ги приложат потребните документи и список со 
прилози на научните и стручните трудови. 

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". 

СОВЕТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

— за еден наставник (во сите звања) по предме-
тот методика на наставата по историја; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот дидактика; 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот општа педагогија. 

Потребните документи: пријава таксирана со 50 
динари, кратка биографија со список на научни и 
стручни трудови (и по еден примерок од трудовите) 
доколку ги има, да се достават до архивата на Фило-
зофскиот факултет во Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од денот на објаву-
вањето во весникот „Нова Македонија". (750) 

Врз основа на чл. 44 од Законот за високото 
школство во СРМ, Советот на Медицинскиот ф а -
култет на Универзитетот во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на наставнички и асистентски места 
на установите на Медицинскиот факултет* 

1. Еден вонреден професор по предмет оторино-
ларингологија, 

2. Еден наставник по предмет ортопедија (во 
сите звања) 

3. Еден наставник по предмет дерматовенеро-
л оги ја (во сите звања) 

4. Еден наставник по предмет физиологија (во 
сите звања) 

5. Два асистента по предмет педијатрија 
6. Еден асистент по предмет хирургија 
7. Еден асистент по предмет фтизиологија 
8. Еден асистент по предмет физиологија 

9. Еден асистент по предмет дентална хирургија 
10. Еден хонорарен асистент по предмет интерна 

медицина 
11. Еден хонорарен наставник по предмет ра-

диологија (во сите звања). 
Пријавените кандидати на овој конкурс треба 

да ги исполнуваат условите предвидени во чл. 130, 
131 и чл. 135 од Законот за високото школство на 
СРМ како и чл. 181, 182, 186 и 189 од Статутот на 
Медицинскиот факултет Скопје. 

Молбите се поднесуваат во Секретаријатот на 
Медицинскиот факултет — Скопје. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (752) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-
ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор и преизбор на наставници и асистенти за 
следните предмети: 

а) За еден редовен професор по предметот спе-
ци јално поледелство (житни и фуражни култури); 

б) За еден вонреден или редовен професор по 
предметот чување и преработка на месо; 

в) За еден вонреден професор јпо предметот 
Уредување на порои со борба против ерозија, 

г) За еден доцент или вонреден професор по 
предметот производство на тутун. 

За преизбор за асистенти за следните предмети: 
а) За предметот хемија 
б) За предметот ботаника 
Кандидатите кои се пријавуваат за наставнички 

звања треба да ги исполнуваат условите од член 130. 
131 и 133 од Законот за високото школство во СР 
Македонија. 

Рок за пријавување е 15 дена по објавувањето 
на конкурсот. 

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

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома, кратка биографија, список на научните и 
стручните трудови и по еден примерок од самите 
трудови. (781) 
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