
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 21 октомври 1970 
С к о п ј е 

Број 25 Год. XXVI 

Претплатата за 1970 година изне-
сува 100 динари. Овој број чини 
2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

184. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУ-

БЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОШУМУВАЊЕ 
НА ГОЛИНИТЕ 

Се прогласува Законот за републичкиот фонд 
за пошумување на голилите, 

што .Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 28 септември 1970 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
7 октомври 1970 I едина. 

Број 03-4112 
8 октомври 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОШУМУВАЊЕ 

НА ГОЛИНИТЕ 

Член 1 • 
За финансирање на работите за пошумување 

на голините се основа Републички фонд за пошу-
мување на годините (Фонд). 

Седиштето на Фондот е во Скопје. 

Член 2 
Фондот има својство на правно лице. 

Член 3 
Средствата на Фондот се формираат од: 
1) средствата на Социјалистичка Република 

Македонија за инвестиции во стопанството; 
2) каматата на средствата на Фондот вложени 

кај банката; 
3) други извори. • 

Член 4 
Средствата на Фондот се употребуваат за по-

шумување, огледување и заштита од шумски бо-
лести и штетници на подигнатите култури на го-
дините како и за расадничко производство на ра-
сади и научни истражувања во областа на пашу-
мувањето на голините. 

• Член 5 
Корисници на средствата на Фондот можат да 

бидат општините и заинтересираните работни и 
научните организации. Општините и работните ор-
ганизации можат да користат средства на Фондот 
доколку обезбедат сопствено учество најмалку 20% 
од вкупниот износ на пресметковната вредност 
на работите, 

. Член 6 
Средствата на Фондот се даваат на користење 

без обврска за враќање. 

Член 7 
Средствата на Фондот се користат врз основа 

на годишен финансиски план. 
Со финансискиот план средствата се распре-

делуваат по намени и износи. 
На годишните финансиски планови дава со-

гласност Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Член 8 
За извршување на финансискиот план се со-

ставуш завршна сметка што ја одобрува Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 9 
Условите аа користење на одобрените средства 

од Фондот се утврдуваат со договор. 
Средствата можат да се користат само за на-

мените утврдени со договорот. 

Член 10 
Со Фондот управува управен одбор, кој се со-

стои од 15 члена, што ги именува Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Мандатот на членовите на Управниот одбор на 
Фондот трае 4 години.. 

Член И 
Управниот одбор на Фондот: 
1) донесува статут на Фондот; 
2) ги донесува годишните финансиски планови 

и завршни сметки за извршување на финансиски-
те планови на Фондот; 

3) одлучува за доделувањето на средства од 
Фондот; 

4) го следи користењето Јна одделните средства 
од Фондот; 

5) го задолжува Фондот; и 
6) врши и други работи определени со Статутот 

на Фондот. 

Член 12 
Претседателот на Фондот го претставуваа и за-

стапува Фондот. 
Претседателот на Фондот е наредбодател за 

извршување на финансискиот план на Фондот. 

Член 13 
Стручните и административните работи на 

Фондот ги врши Републичкиот секретаријат за 
земјоделство и шумарство. 

. Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија." 
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187. 185. 
Врз основа на член 143 и 144 од Деловникот на 

Собранието на СРМ, Собранието на СРМ на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 28 сеп-
тември 1970 година, на седницата на Просветно-
културниот собор, одржана да 28 септември 1970 
година, и на седницата на Стопанскиот собор, одр-
жана на 7 октомври 1870 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКА 
КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ, ПРОСВЕТНО-
КУЛТУРНИОТ И СТОПАНСКИОТ СОБОР НА 
СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА ПРАШАЊА ОД 
ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА ПОЛОЖБА И 

СИСТЕМОТ НА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА КУЛТУРАТА 

' " . т 
Во Одлуката за образување на заедничка ко-

мисија на Републичкиот, Просветно-културниот и 
Стопанскиот собор на Собранието на СР Македо-
нија за прашања од општествено-економската по-
ложба и" системот на финансирање на културата 
(„Службен весник на СРЖ" бр. 41/68), точка Ш се 
менува и гласи: 

• „Комисијата ќе поднесе извештај за својата 
работа. Заедно со извештајот, Комисијата ќе под-
несе и предлог за донесување на закон". 

И 
Оваа одлука влегува во .сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". ' 

- СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА < -
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-4035 Претседател 
8 октомври 1970 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

186. 
Врз основа на член 143 и 144 од Деловникот на 

Собранието на СРМ, Собранието на СРМ на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 28 септем-
ври 1970 година, на седницата на Просветно-култур-
ниот собор, одржана на 28 септември 1970 година и 
на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
7 октомври 1970 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКА КО-
МИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ, ПРОСВЕТНО-
КУЛТУРНИОТ И СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СО-
БРАНИЕТО НА СРМ ЗА ПРАШАЊА НА ВИСО-

КОТО ШКОЛСТВО ВО СР МАКЕДОНИЈА 

I 
Во Одлуката за образување на заедничка коми-

сија на Републичкиот, Просветно-културниот и Сто-
панскиот собор на Собранието на СР Македонија за 
прашања на високото школство БО СР Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 41/68), точка Ш се 
менува и гласи: 

„Комисијата ќе поднесе извештај за својата р а -
бота. Заедно со извештајот, Комисијата ќе поднесе 
и предлог за донесување на закон". 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРЖ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-4034 Претседател 
& октомври 1970 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

Врз основа на членот 35 став 1 точка 1 од Ос-
новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) и членот 97 став 
1,.2 и 4 од Основниот закон за пензиското осигуру-
вање („Сл. лист на СФРЈ" бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 
18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69 и 56/69), 
Собранието на Републичката заедница на социјал-
ното осигурување на работниците — Скопје, на сед-
ницата одржана на 29 септември 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВОНРЕДНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ, 
ИНВАЛИДНИНИТЕ И ДОДАТОКОТ ЗА ПОМОШ 
И НЕГА СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ 

ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ ВО 1970 ГОДИНА 

I 
Заради усогласување со натпланското движење 

на просечните трошоци на животот во 1970 година 
стар оските, инвалидските и семејните пензии, без 
заштитниот додаток, се зголемуваат за 5°/». 

Зголемувањето на пензиите по претходниот став 
не може да изнесува помалку од 15,00 динари. 

На зголемувањето од ставот 1 и 2 од оваа точ-
ка подлежат сите пензии остварени од пензиска 
основа во која не е влезен личниот доход на оси-
гуреникот остварен * во 1970 година. 

И 
И н в а л и д н и т е добиени врз основа на телесно 

оштетување како последица од несреќа на работа 
или професионална болест и додатокот за помош и 
нега остварени по прописите за инвалидското оси-
гурување се зголемуваат' за 5%. 

Износот на инвалиднините и додатокот за по-
мош и нега остварени од 1 јануари 1970 година ќе 
се утврдува со примена на одредбите од претход-
ниот став. 

Ш 
Како основица за определување износот на зго-

лемувањето по оваа одлука служат износите на пен-
зиите, инвалиднините и додатокот за помош и нега 
на кој корисникот на пензиското примање имал 
право но денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука. 

IV 
Зголемувањето на пензиските примања по оваа 

одлука се однесува само за времето од 1 јануари до 
31 декември 1970 година и тоа нема да се смета во 
основицата за усогласување на пензиските примања 
заради движењето на просечните трошоци на жи-
вотот во 1970 година, што ќе се изврши со важност 
од 1 јануари 1971 година. 

V 
При определувањето на зголемувањето на се-

мејните пензии според одредбите на оваа одлука 
повеќе корисници на пензија по едно решение ќе 
се сметаат како еден корисник. 

VI 
Зголемувањето на пензиите по оваа одлука не 

влијае на правото и височината на заштитниот до-
даток, кој и натаму ќе се исплатува во определе-
ниот износ. 

VII 
Усогласувањето на пензиските примања по 

оваа одлука ќе се изврши, и тоа: 
1) на пензиските примања за кои е донесено ре-

шение до влегувањето во сила на оваа одлука — 
од Републичкиот завод за социјално осигурување по 
службена должност, без донесување на писмено ре-
шение; 
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2) на пензиските примања за кои ќе се донесе 
решение по влегувањето во сила на оваа одлука — од 
надлежниот комунален завод за социјално осигу-
рување при донесувањето на решението за правото 
на пензиското примање. 

VIII 
Зголемувањето на пензиите, инвалиднините и 

додатокот за помош и нега по оваа одлука ќе се 
изврши одеднаш за целата 1970 година односно за 
онолку м.есеци од 1970 година за колку е исплатено 
пензиското примање и ќе се исплати во вид на 
еднократно примање. 

IX 
Потребни појасненија за примена на одредбите 

на оваа одлука дава Републичкиот завод за соци-
јално осигурување. 

X 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 01-2169/1 

29 ноември 1970 година 
Скопје . 

Претседател, 
Мара Минанова, е. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД в о СКОПЈЕ 

Пред. Окружниот суд во Скопје тужителот СР 
Македонија —• за Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи на СРМ — Скопје, застапував од 
Републичкиот јавен правобранител, поднесе тужба 
за раскинување на договор за купување на стан 
против тужените Ќазим М. Љушат, Екуран Деми-
ри, Сание Лека и Селим Лека, сите со непознато 
место на живееше и др.' 

Се повикуваат тужените Ќазим М. Љушат, Еку-
ран Демири, Сание Лека и Селим Лека, во рок од 
30 дена по објавувањето на овој оглас, да ја сооп-
штат на судот својата точна адреса или да се јават 
лично во судот. Во противен случај ќе им се одре-
дат старатели кои ќе ги застапуваат во парницата. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1149/70. 
(64) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Драги и Ружа Димитрова од Битола поднесоа 
тужба во овој суд за сопственост против Тодоров-
ски Сотир, сега во неизвесност. Се поканува туже-
ниот Сотир во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ", да се ја-
ви или да одреди свој застапник. 

Во противно на истиот ќе му биде одреден за-
стапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 641/70 (65) 
(63) 

Алиевска Селиме, од е. Грнчари, поднесе туж-
ба до овој суд за развод на брак против Алијев 
Мустафа, од село Крани, сега во неизвесност. Би-
дејќи тужениот е во неизвесност се п о л н у в а во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ", да се јави или да си 
одреди свој застапник. 

Во противно на истиот ќе му биде одреден 
застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 641/70. (65) 

ОПШТИНСКИ СУД . ВО БИТОЛА 

При Општинскиот суд во Битола во тек е пос-
тапката за амортизација на чекот бр, 028628, изда-
ден од Комерцијално-инвестиционата банка — Би-
тола, за подигнат потрошувачки кредит, на износ 
од 1.000 нови динари, на име Јани Мичајков од 
Битола, ул. „Црвена вода" бр. 10-а, по чиј предлог 
е поведена и постапката. 

Се поканува секој оној што го нашол чекот, или 
го поседува или знае за истиот, да му соопшти на 
судот во рок од 60 дена од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник на СРМ". Во ПРО-
БИЕНО чекот ќе се огласи за неважен. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 208/79. 
— (61) 

При Општинскиот суд во Битола во тек е пос-
тапката за амортизација на чекот бр. 025320, изда-
ден од Комерцијално-инвестиционата банка — Би-
тола, на 1.000 нови динари, на име Бошко Паунов-
ски, од е. Кажани, по чиј предлог е поведена и пос-
тапката. 

Се поканува секој оној што го нашол чекот, ил.* 
го поседува, или знае за истиот, да му соопшти па 
судот во рок од 60 дена од денот на објавувањето 
на огласот во „Службен весник на СРМ". Во про-
тивно чекот ќе се огласи за неважен. 

Од Окружниот суд во Битола, Р. бр. 205/70. 
(62) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 653, стра-
на 743, книга Ш,. е запишана под име: Установа за 
одмор и рекреација на деца и младинци — Скопје, 
ул. „757" бб, Карпош I. Предмет на работењето на 
установата е организирање одмор и рекреација на 
децата и младината на Скопје. 

В. д. директор на Установата е Димитар Бах-
чанџиев. . • - > 

Установата е основана од Собранието на Скопје, 
со решението бр. 06-15137, од 22. УП. 1970 година; 

Установата ќе ја потпишува, задолжува, и раз-; 
должува в. д. директорот Димитар Бахчанџиев, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр, 
88 од 9. УП. 1970 година. (1207) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, на 30. VI. 1970 
година, рег. бр. 8/70 е запишана под име: 3древна 
станица во Прилеп, при Тутуновиот комбинат во 
Прилеп. Предмет на работењето на Здравствената 
станица е укажување здравствена помош на работ-
ниците од Тутунскиот комбинат и членовите на> 
нивните потесни семејства. • 

В. д. управител на установата е д-р Јован "Џар-
тов. - -

Здравствената станица е основана од Тутунов 
висот комбинат — Прилеп, со одлуката бр. 02-4449/1 
од 22. VI. 1970 година, на работничкиот совет. 

Потпишувањето ќе го врши д-р Јован Џартов, 
в. д. управител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
38/70. < (1321) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, на 30. IV. 1970 
година, рег. бр. 18/65 е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на Јанков-
ски Стеван, управник, на' Домот за стари и изне-
моштени — Прилеп. 
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Досегашниот управник: Јанковски Стеван се ме-
нува. За директор е поставен Темелкоски Киро, кој 
е овластен за потпишување. 

Од Окружниот стопански СУД во Битола, Ус. бр. 
25/70. . ДО?) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, на 14. УП. 1970 
година, рег. бр. 10/70 е запишан под име: Завод 
за урбанизам и комунално уредување — Прилеп. 

Предмет на работењето на Заводот е 
— изработување регионални, просторни и ур-

банистички планови, урбанистички студии, основни 
урбанистички планови и планови за реализација 
за Прилеп, и останатите населени места; 

— ја дополнува и обновува основната докумен-
тација на регионалните просторни и урбанистички 
планови на истата ја ускладува со развојните мож-
ности на Прилеп и останатите населени места; 

' — изработените урбанистички проекти ги пред-
ложува на одобрување вред соодветните органи на 
Собранието; 

— по барање -на Собранието организира струч-
на рецензија на регионалните просторни и урба-
нистички планови пред нивното усвојување, 

—- го информира Собранието за тековната ур-
банистичка проблематика, а посебно за реализаци-
јата на деталните урбанистички планови: на _ гра-
дот и населените места, како и за реализација на 
одделни (инвестициони објекти; 

—• во рамките на регионалните простории и ур-
банистички планови ја проучува организацијата на 
месните заедници на подрачјето на општината и 
предложува решенија за нивните граници. 

—. им дава на надлежните органи стручна по-
мош од областа на просторното планирање, 

— се грижи за очувување на просторните ам-
биент^ природни и историски, агланерации според 
позитивните законски прописи за заштита, 

— за урбанистичката документација, изработува 
хортикуларни планови а за деталните планови из-
работува детални хортикуларни решенија, 
- . —• врз основа на урбанистичките планови (ур-

банистички студии, основни урбанистички планови 
и планови за реализација), може да изработува 
техничка документација за целокупната 'комунална 
инфраструктура. 

— во рамките на своите дејности се грижи за 
прибирање и зачувување на целокупната урбанис-
тичка документација, 

— прибира податоци и ги следи научните дос-
тигнувања од областа на урбанизмот кои се обра-
ботени и кои се третираат на овој простор, 

—• одржува стручни предавања, издава публи-
кации, организира стручни изложби, со цел за за-
познавање на граѓаните и работните организации 
со урбанистичката проблематика на градот и на-
селените места, 

— изработува и технички подготовки на лока-
ции за поодделни објекти или група на објекти, 

— изработува и технички .подготовки на лока-
ции кои не се зацртани во етапните планови за реа-
лизација, а »се однесуваат за поголеми инвестициони 
вложувања; 

— за правилно согледување и оптима лизациј а 
на градежното земјиште на определени локации 
според урбанистичките планови, предвидени за из-
градба на објекти од општествен интерес може да 
изработува архитектонски проекти за потребите на 
општината, месните заедници и други заинтере-
сирани инвеститори; 

— ако заводот со својот капацитет не може 
благовремено да изврши некои од своите дејности, 
може да ангажира надворешни соработници и дру-
ги организации за негова сметка да ги извршат 
истите; 

— во согласност со Законот за уредување и 
користење на градежното земјиште и одлуката бр. 

02-5079/1 од 17. ХП. 1968 год. за начинот и условите 
за уредување и давање на користење градежно зем-
јиште. Заводот се грижи за уредување на градеж-
ното земјиште; 

— изработува програма за уредување на гра-
дежното земјиште, 

— предложува начини за доделување на гра-
дежно земјиште на користење според редоследот 
и условите на градба, а по определени калкулатив-
ни цени и конкурсни услови; 

— врши расчистување на теренот и регулира-
ње на имо исправните односи со. сопствениците и. 
инвеститорите; 

— предложува донесување на прописи за уре-
дување и користење на градежно земјиште, дава 
стручни анализи и предлози на Собранието во вр-
ска со политиката на комуналните проблеми и нив-
ното усовршување, 

— води катастар на комунално-градежните об-
јекти и 'инсталации, 

— по барање на Собранието може да ги проу-
чува економските односи и состојбата во комунал-
ната област и предлага мерки за утврдување на 
овие односи и состојбата по постигнатиот степен на 
економскиот развиток на подрачјето, и за унапре-
дување на сите комунални служби и дејности во 
општината. ] 

— проучува и предлага соодветни мерки за пла-
ќање придонеси за користење градежно земјиште, 

— обавува стручно-технички и други работи кои 
се врзани за уредувањето на градежното земјиште 
како што се: обезбедување на потребна геодетска, 
урбанистичка, техничка и економска документација, 

— може да врши инвеститорон работи и стру-
чен надзор во случаи кога како инвеститор се по-
јавува општината или други заинтересирани инвес-
титори и за таа цел обавува административни, 
стручни и финансиски работи; 

— во рамките на расположивите средства се 
грижи за реализирање на програмите за: поправка, 
изградба и реконструкција на градски сообраќај-
ници, патишта од IV ред и некатегоризираните па-
тишта, мостови и други објекти на истите, градско 
зеленило, јавно осветление, снабдување со вода на 
населените места и градот, канализација, хигиена 
и други објекти од заедничка комунална потрошу-
вачка, » * 

-—ја прати станбено-комуналната изградба, во-
ди стручни и оперативни работи од комуналната 
област кои ќе му ги довери на Собранието на оп-
штината, 

— врши расчистување на земјиштето и изготву-
ва техничка документација за изградба на објекти 
од времен карактер. 

В. д. директор е инженер Кајчевски Алексан-
дар. 

, Основач на Заводот е Собранието на општината 
Прилеп, со решението бр. 02-2209/1 од 7. УП. 1970 
година. 

Потпишувањето ќе го врши инженер Кајчевски 
Александар, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
40/70. (1325) 

' Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 650, стра-
на 731, книга Н1 е запишано следното: Фирмата на 
Здравствената станица, при Тутуновиот комбинат 
•— Куманово, согласно со одлуката бр. 01-445/1 од 
29. ХП. 1969 година, на Советот на Здравствената 
станица при Тутуновиот комбинат — Куманово, 
од одржаната седница на 24. ХП. 1969 година, се 
менува и гласи: Индустриска здравствена станица 
— Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
46 од 11. VI. 1970 год. (1122) 



21 октомври 1970 Бр. 25 — Стр. 429 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 334, стра-
на 371, книга П е запишано следното: на Досегаш-
ните потписници на Основното училиште „Маршал 
Тито" село Јегуновце, Тетовско, и тоа: Давчев Дра-
ги, директор, и: Милевски Атанас, им престанува 
правото за потпишување, бидејќи се разрешени од 
должност. 

За нови потписници на Основното училиште • 
,.Маршал Тито" село Јегуновце, Тетовско, се назна-
чени следните лица: Бојчевски Ристов Томе, дирек-
тор, и Петровска Милица, секретар, кои истото ќе 
го потпишуваат задолжуваат и раздолжуваат, во 
границите на овластувањето, сметано од 12. ХП. 
1969 година. 

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

152/69 од 13. V. 1970 година. (863) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 15. ХП. 1969 
година, рег. бр. 71/65 е запишано следното: Продав-
ницата „Битола" од Битола, на Рибникот „Битола" 
— Битола, престана со својата работа и се брише 
од регистарот на установите, кој го води овој суд. 
поради присоединување кон Трговското претприја-
тие „Ангроцентар" — Скопје. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 207 од 27. XI. 1969 година на работната за-
едница и одлуката бр. 5861 од 2. ХП. 1969 година 
на работната заедница на Претпријатието „ А г р о -
центар" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр, 
51/69. ' (411) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 324, страна 101, книга III е запишано след-
ното: На досегашниот раководител на Деловната 
единица за зеленчук и овошје во Скопје, ул. „Стра-
шо Пунџур" бр. 3, на Трговското претпријатие на 
големо и мало за купопродажба и посредување „Бог-
данска Котлина" — село Богданци, Трајковски Трај-
ко, му престанува правото за потпишување, бидеј-
ќи е разрешен од должност. 

За нов раководител на споменатата деловна 
единица е назначен Васил Попов, кој истата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето, сметано од 16. X. 1969 година. 

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

бр. 955 од 4. XI. 1969 год. (22) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 1159, страна 821, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на Молерофар-
барската задруга „Идеал" — Скопје, ул. „Маршал 
Тито" бр. 84, Џонов Благоја, согласно со записникот 
број 188 од 5. XI. 1969 година, од одржаната седни-
ца на конкурсната комисија на 10. X. 1969 година 
е назначен за директор и на таа должност ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува истата, оме-
тано од 6. XI. 1969 година. 

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

бр. 1007 од 18. XI. 1969 година. (24) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 1297, страна 86, книга VI е запишано след-
ното: Кон монтажно-инсталатерската задруга „Топ-
ломонт" — Скопје, ул. „Цветан Димов" бб, се при-

соединува „Неон" — занаетчиско-услужната елек-
тро-инсталатерската браварска и лимарска задруга 
— Скопје, согласно со одлуката бр. 57 од 15. IX. 
1969 година, на советот на работната заедница на 
,.Топломонт" — Скопје и одлуката бр. 195 од 10. IX. 
1969 година, на советот на работната заедница на 
„Неон" — Скопје и економската оправданост. 

Со присоединувањето на Монтажно-инсталатер-
ската задруга „Топломонт" — Скопје, ул. „Цветан 
Димов" бб, се проширува и со електро-инстал атер-
ска, браварска и лимарска дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1006 од 19. XI. 1969 година. (26) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 1180, страна 945, книга V е запишано^ след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Занаетчиско-услужната електроинста-
латерска браварска и лимарска задруга „Неон" — 
Скопје, бидејќи се присоединува кон Монтажно-
инсталатерската задруга „Топломонт" — Скопје, ул. 
„Цветан Димов" бб, согласно со одлуката бр. 57 од 
15, IX. 1969 година на советот на работната заедни-
ца на „То'ПломоР1т" —• Скопје и одлуката бр. 195 од 
10. IX. 1969 година, на советот на работната заед-
ница на „Неон" — Скопје и економската оправ-
даност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1008 од 19. XI. 1969 год. (27) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. XI. 1969 година, рег. бр. 2/64, книга I е запи-
шано следното: Претпријатието за снабдување на 
земјоделството „Агроснабдител" од Скопје — Фи-
лијала во Битола, престана со својата работа и се 
брише од регистарот на стопанските организации, 
кој го води овој суд, поради присоединување кон 
Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија" 
— Битола. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 0101-РС-3/69 од 26. IX. 1969 година, на ра-
ботничкиот совет на Претпријатието за снабдување 
на земјоделството „Агроснабдител" увоз-извоз — 
Скопје и одлуката бр. 1790/1 од 13. X. 1969 година, 
на работничкиот совет, на Земјоделско-индустрис-
киот комбинат „Пелагонија" — Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 442/69. ' (87) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 15, страна 110, книга VI е запишано след-
ното: Се бришат од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 6 во Скопје, ул. „135" 
б.б. и Продавницата број 8 во Скопје, на ул. „2" бб. 
населба „Драчево", на Претпријатието експорт-им-
порт „Стокопромет" — Скопје, согласно со одлу-
ката на работничкиот совет од одржаната седница 
на 25. ХП. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 759/69 од 8. I. 1970 година. (172) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 15, страна НО, книга VI е запишано след-
ното: Продавницата број 5 во Скопје, ул. „557" бб, 
на Претпријатието „Стокопромет" експорт-импорт 
— Скопје, се преселува во Скопје, од ул. „557" бб, 
на улица „Рузвелтова" бб. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 976/69 од 9. X. 1970 година. (175) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 834, книга Ш е запишано следното: Тра-
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дежно-занаетчиската задруга „Изградба" од село 
Драчево се преселува во Скопје, на ул.' „Кукушка" 
бр. 16. - \ V 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф к 
бр. 818/69 од 14. I. 1970 година, (198) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 200, страна 551, е запишано следеното: На 
досегашниот в. д. директор, на Индустриското прет-
пријатие за преработка на кожи „Шар" —• Тетово, 
Серафимовски Митко, му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

* За директор на претпријатието е назначен Ху-
сеини Идаверди Неџати, кој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето, со стариот регистриран потпис-
ник Китановски Андре, шеф на сметководството., 
сметано од 21. XI. 1969 година. 

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

бр. 1071/69 од 23. I. 1970 година. (200) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека. во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 174, страна 493 е запишано следното: Фир-
мата' на Работничко-службеничкиот ресторан од за-
творен тип „Искра", ул. „11 ноември" бр. 10, па 
Претпријатието за производство на метални и др-
вени производи „Искра" — Куманово се менува и 
гласи: Претпријатие за производство на метални и 
дрвени производи „Искра" — Куманово — Ресторан 
за друштвена исхрана од затворен тип во Кумано-
во, ул. „11 октомври" бб. 

Досегашниот раководител на опоменатиот рес-
торан Симоновски Петре Младен, е разрешен и му 
престанува правото да го потпишува, задолжува и 
раздолжува. 

За раководител на ресторанот е назначен Анге-
ловски Јордан, кој ресторанот ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето, со 'стариот регистриран потписник Кралев-
ски Драги, книго®одител, сметано од 29. ХП. 1969 
година. 

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

бр. -1194/69 од 16. П. 1970 година . (255) 

. Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 635, страна 709, книга П е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Индустриското 
претпријатие за преработка на пластични маси 
„Пластика" — Скопје, Драгиша Урдаревски, му пре-
станува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решен од должност. 

За директор, на претпријатието е назначен Ве-
љановски Бранко, кој претпријатието ќе го потпи-
шува, .задолжува и раздолжува во границите на! 
овластувањето, со новоназначениот потписник Трај-
ковски Стојан, в. д. шеф на сметководството. 

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

бр. 71 од 9. П. 1970 година. (265) 

Окружниот -стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 1283, страна 43, книга VI, е запишано след-
ното: На досегашниот в. д. раководител на Послов-
ницата во Скопје, ул. „Загребачка" бб, на „Кемо-
боја" — велетроговошо претпријатие — Загреб, Пе-
птан Пецановскзи, му престанува правото за потпи-
шување, бидејќи е разрешен од должност. 

За раководител на Пословницата во Скопје, на 
„Кемобоја" — Загреб е назначен Иван Саревски, кој 
пословницата ќе ја потпишува, задолжува и раздо л-
шува,. во границите на , овластувањето, сметано од 
15, VII. 1969 год, 

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

ор. 645/69 од 27. П. 1970 година. (391) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. I. 1970 година, рег. бр. 146/55, книга Ш е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Бер-
бер ек ата задруга „Нов живот" — Охрид, уште со 
молеро-фарбарска дејност. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 58 од 6. ХП. 1969 година^ на задружниот 
совет на Берберската задруга „Нов живот" — Ох-
рид, и решението бр. 07-1309 од 7. ХП. 1969 година, 
на Пазарната инспекција на Собранието на општи-
ната Охрид, 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 7/70. . (463) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. ХП. 1969 година, рег. бр. 26/69, книга П е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Стрезоски Кире, досегашен рако-
водител на Продавницата во Ресен, на Книгоизда-
телството „Македонска книга" од Скопје. 

Се овластува Балаловска Дејан Левка, раково-
' дител, да ја потпишува продавницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр.. 501/69. (478) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека-во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 288, страна 115, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот досегашниот потпис-
ник Латвиковски Петре поради раскинување на ра-
ботниот однос со Самостојната организација на 
здружен труд —• работничка менза при Фабриката 
за стакло и стаклена волна — Скопје. 

За нов потписник е назначен Поновски Кос-
тадин, економист во Фабриката за стакло и стак-
лена волна, со решението бр. 05 од 11. IX. 1969 го-
дина, на самостојната организација на здружен труд 
— работничка менза, кој ќе ја потпишува споме-
натата самостојна организација на здружен труд, 
покрај досегашниот потписник Смиле Цветковски. 

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

бр. 984/69 од 12. Ш. 1970 година. (488) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 288, страна 115, книга VI е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Фабриката за 
стакло и стаклена волна — Скопје, Тасевски Ми-
лан, директор на стопанско-сметководниот сектор, 
му црестанува правото за потпишување, бидејќи е 
разрешен од должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1084 од 16. XI. 1967. (489) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 288, книга VI, страна 115 е занишано след-
ното: За нови потписници на Фабриката за стакло 
и стаклена волна — Скопје се назначени следните 
лица: Гиновски Васил, шеф* на аналитичко-планска 
служба, Конечни Петар, технички директор, и Пав-
ловски Видоје, советник по економија за развој, 
кои Фабриката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат, во границите на овластувањето, со 
старите регистрирани потписници: Арнаудовски 
Анастас, директор на развоен сектор, Златевски 
Драган, директор на организационо-кадровски сек-
тор, Черепнал конски Софре Спасе, генерален, ди-
ректор и Петковски Киро, шеф на сметководството. 

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

бр. 1108/69 од 12. Ш. 1970 го!дина.. (490) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 153, (Книга VI е запишано след-
ното: Самостојната работна организација на здру-
жен труд „Кожув" од Гевгелија, во состав на ДИПч 
„Треска" —• Скопје, се стекнува со статус на правно 
лице, согласно со статутарната одлука на ДИП 
Треска" — Скопје од 28. V. 1969 година, и одлу-

ката бр. 8733 од 28. П. 1970 година, на централниот 
работнички совет. 

Од О К Р У Ж Н И О Т стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 251 од 20. Ш. 1970 година, (515) 

Окружниот 'стопански суд во Скопје објавува 
лека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 275, книга VI е запишано след-
ното: Самостојната работна организација на зпру-
жен труд „Копачка'! од Кичево, во состав на ДИП 
„Треска" — Скопје, се здобива со статус на правно 
лице, согласно со статутарната одлука на ДИП 
..Треска" — Скопје од 28. V. 1969 година, и одлу-
ката бр. 8723 од 28. П. 1970 година, на централниот 
работнички совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 270 од 20. Ш. 1970. (518) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
лека во регистарот на стопанските организации, на 
16. П. 1970 година, рег. бр. 36/68, книга П е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Органи-
зацијата во состав за производство и обработка на 
тутун — Охрид, на Здруженото претпријатие „Југо 
тутун" — Скопје, уште со производство на уни-
верзална мрежа од тел. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-30/1 од 12. I. 1970 година, на работнич-
киот совет на „Југо-тутун" —• Скопје —• Организа-
ција во состав за производство и обработка на 
тутун — Охрид, и решението бр. 06-73 од 9. П. 1970 
година, на Одделението за инспекциски служби на 
Собранието на општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 59/70. (562) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. I. 1970 година, рег. бр. 3/70, книга Ш е запишано 
следното: Досегашниот раководител на Откупната 
станица во Ресен, Борис Портиниевски се менува. 
За раководител е поставен Славе Ристевски. 

Се проширува дејноста на Откупната станица 
во Ресен, на Претпријатието за промет со отпа допи 
„Отпад" — Скопје, уште со: промет со дефектни 
стоки и тоа од порцелан, емајлирани садови, тек-
стилни стоки, железарска стока, разен градежен 
матери!ал, електрични материјали, водоводни ма-, 
тери! али и други дефектни стоки за кои е ре-
гистрирано матичното претпријатие. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 06-78 0|п 27. I. 1970 година, на работничкиот 
сонет на Претпритатието за промет со отпадоци 
„Отпад" од Скопје. . 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 33/70. (569) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
лека во регистарот на стопанските организации, на 
30. I. 1970 година, рег. бр. 99/55, книга П е запи-
шано следното: Се продолжува присилната, управа 
над Претпријатието за изработка на ќилими „Ман-
чу Матак" од Крушево. 

Му престанува овластувањето на досегашниот 
присилен управник Тома Кард ул а. За присилен 
управник е поставен Порчески Димитар, кој е ов-
ластен да го потпишува претпријатието. 

Оваа промена е извршена врз основа на ре-
шението бр. 06-1475/1 и бр. 06-1474/1 од 30. ХП. 1969 
година, на Собранието на општината Крушево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 26/70. г ( 5 8 8 ) 

Окружниот стопански суд во .Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. ЛДП. 1969 година, страна 244, реден број 2 е 
запишано следното: Продавницата на „Стандард-
конфекција" — Загреб, од Кочани, ул. „Димитар 
Влахов" бр. 6, ја променила улицата и својата деј-
ност ќе ја обавува на ул. „Маршал Тито" — Ко-
чани. 

Истовремено е запишана и промената на досе-
гашниот раководител на продавницата, Славко Да-
нилов. За раководител е назначен Иван Чакарев, 
кој е овластен да ја претставува и потпишува ис-
тата. 

Впишувањето е извршено во- регистарот, врз 
основа на поднесеното барање од Конфекцијата — 
Загреб, од 26. VI. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 245/69. * (727) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека Р.О регистарот на стопанските организации, на 
26. УШ. 1969 година, страна 318, реден број 2 е 
запишало проширувањето на предметот на работе-
њето на Продавницата од Кочани, на Занаетчиско 
мета леко трговското услужно претпријатие „26 ју-
ли" — Скопје, со тоа што ќе врши и промет на 
мало и големо со текстил од сите видови, бои и 
лакови од сите видови, водоинсталатерски матери-
јали од сите видови, електроматеријали од сите 
видови и железарија од сите видови. -

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 1961 од 17. IV. 1969 година, 
на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 238/69. „ (728) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
10. XI. 1969 година, страна 345, реден број 1 е за-
пишано под фирма: Комунално-станбено претпри-
јатие „Панорама", со седиште во Кочани, настанато 
со статусната промена од Комуналната установа 
„Панорама" — Кочани. 

Претпријатието ќе врши: 
— одржување на чистотата и хигиената во гра-

дот и приградските населби; 1 

— подигање и одржување на градско и вон-
градско зеленило; 

— одржување и организирање на пазарите и 
панаѓурите во градот и приградските населби; 

— стопанисување со станбените згради и де-
ловните простории во општествена сопственост; 

— расчистување и приготвување на градежни 
терени за нова градба; 

— изведување на градежни работи од ниска 
и висока градба;. 

— одржување на - постојните бањи, базени, бу-
нари, кампови, рекреативни центри'; 

— изградба на градска кланица, со преработка 
на месо, трговија на големо и мало и сувомесни 
производи;1 , • , 

— вршење транспортни услуги; 
— одржување на градските гробишта и сточни 

јами; 
— вршење оџачарски услуги; . 
—г одржување на градските клозети; 
—• производство и трговија, на мало, со цвеќе; 
— трговија на мало со погребална опрема; 
— изработка на камени коцки за своја потреба 

и продажба. ' 
Претпријатието ќе го застапува, претставува и 

потпишува досегашниот директор Киро Алексиев. 
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Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 0301-825 од 12. УШ. 1969 
година, на работничкиот совет на претпријатието.' 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус., 
бр. 43/69. (732) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. IX. 1969 година, страна 523, реден број 8 е 
запишан престанокот на Земјоделското претприја-
тие „5 Ноември" од Струмица. 

Престанокот е запишан во регистарот, врз ос-
нова на поднесената пријава бр. 03-752 од 1. IX. 
1969 година, од страна на директорот на истото. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 291/69. (737) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. IX. 1969 година, страна 476, реден број 2 е за-
пишано: Престана со своето работење Продавни-
цата од Струмица, на Комбинатот „Југопластика" 
од Сплит. 

Престанувањето со работа на Продавницата е 
запишано во регистарот, врз основа на пр одне сеното 
барање бр. П-1312 од 22. УП. 1969 година, од страна 
на комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 294/69. (738) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 350, страна 205, книга П е запишано след-
ното: За потписник на Стопанекото претпријатие 
».Единство" од село Окудриње е назначен Муслиу 
Неџит, советник во Пјретпријатието, кој ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, заедно со старите регистрирани пот-
писници: Шабани Азем, шеф на сметководството, 
Шабани Илмија, комерцијалист, и Рамадани Аџи-
ја, в. д. директор. 

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

бр. 50 од 19. Ш. 1970 година. (639) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. IX. 1969 година, страна 112, реден број 6 е 
запишано проширувањето на Самостојното занает-
чиско претпријатие за домашни ракотворби „Кили-
мара" од Делчево, и покрај досегашните дејности 
ќе обавува и набавка и продажба на аналински 
бои и хемикалии, како и машини-и опрема. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа на одлуката бр. 01-113 од 3. IX. 
1969 година, на работничкиот совет на претприја-
тието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 300/69. (715) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. VI. 1969 година, страна 167, реден број 4 е 
запишана промената на досегашниот присилен уп-
равник на Фабриката за фротир ткаенини „Фротир-
ка" од Делчево, Љупчо Лазаров. За присилен уп-
равник е именуван Раде Ангеловски. 

Промената на присилниот управник на Фабри-
ката е запишана во регистарот, врз основа на ре-
шението бр. 0105-1848/1 од 26. V. 1969 година, на 
Собранието на општината Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 225/69. (717) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. IX. 1969 година, страна 256, реден број 2 е 
запишано следното: Директорот на Погонот ,^ле-

тово" при Рудниците за олово и цинк „3летово 
Саса" од Пробиштип, Стојмир Домазетовски, оста-
нува за потписник на погонот како генерален ди-
ректор. 

- ' Покрај директорот новоовластени потписници за 
потпишување на погонот се: Владо Гоговски, фи-
нансиски директор, Чедомир Соколов, в. д. дирек-
тор и Кузман Петковски, раководител на книго-
водство. Овие лица ќе ја потпишуваат жиро-смет-
ката на погонот од I.—УШ. 1969 година. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 03-3774/1 од 31. УП. 1969 го-
дина, на работничкиот совет на Рудниците. 

. Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 316/69. (720) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 17. УП. 1969 година, страна 528, реден број 12 е 
запишано следното: Престана со својата работа 
Земјоделскиот комбинат „Струмичко Поле" од Стру-
мица. 

Престанувањето со работа на комбинатот е за-
пишано во регистарот врз основа на одлуката бр. 
02-1056/1 од 30. VI. 1969 година на работничкиот со-
вет на истиот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 251/69. (743) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека во регистарот на 'стопанските организации, на 
17. УП. 1969 година, страна 528, реден број 11 е 
запишано бришењето на присилната управа на 
Земјоделскиот комбинат „Струмичко Поле" од Стру-
мица. 

Укинувањето на присилната управа на комби-
натот е запишано во регистарот, врз основа на 
решението бр. 01-2478/1 од 8. IV. 1969 година на 
Собранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 255/69. (744) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. УП. 1969 година, страна 408, реден бр. 3 е за-
пишано следното: на Земјоделско-преработувачкиот 
комбинат „Моша Пијаде" од Струмица престана со 
своето работење. 

Престанувањето на комбинатот е запишано во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-457/1 од 
30. VI. 1969 година, на работничкиот совет на ис-
тиот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 250/69. (745) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. IX. 1969 година, страна 550, реден број 3 е 
запишано присоединување™ на Земјоделското прет-
пријатие „5 Ноември" од Струмица, кон Земјодел-
ско -инд у е три скиот комбинат „Струмица" од Стру-
мица, почнувајќи од 1. IX. 1969 година. 

Присоединувањето е запишано во регистарот, 
врз основа на одлуката бр. 02-240/2 од 18. УШ. 1969 
година, на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 290/69. (752) 

Окружниот стопански суд во Штип, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. IX. 1969 година, страна 254, реден број 8 е за-
пишано: Продавницата, со седиште во Штип, на 
Занаетчиското претпријатие за производство на . 
чевли, опинци, спандуфи и снабдување со репро-
дукциони материјали за занаетчиството „Колек-
тив" ,од Штип, од улица „Плачковица" бб, Се пре-
селува на ул. „Ванчо Прке" бб. 
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Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на барањето на претпријатргето, бр. 301 од 
13. УШ. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 272/69. (753) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 963, страна 282, книга VI е запишано след-
ното: Самостојната организација на здружен труд 
— Погон во Валандово, на Организацијата во сос-
тав на Здруженото претпријатие „Југо-тутун" — 
Скопје „Јака" од Радовиш се присоединува кон 
Здруженото претпријатие „Југо-тутун" — Скопје, 
со следните податоци: Здружено претпријатие „Ју-
го-тутун" од Скопје — Самостојна организација на 
здружен труд — Погон во Валандово. Предмет на 
работењето на погонот е производство, откуп и 
обработка на тутун. 

Погонот е основан со присоединување на Са-
мостојната организација на здружен труд — Погон 
во Ва ланд ово, на Организацијата во состав на здру-
женото претпријатие „Југо тутун" —• Скопје — „Ја-
ка" од Радовиш кон Здруженото претпријатие 
„Југо тутун" од Скопје, со одлуката бр. 253 од 
8. П. 1968 година, на работничкиот совет на „Југо-
тутун" од Скопје и одлуката број 60 од 28. П. 1968 
година, на работничкиот совет на „Јака" од Радо-
виш. 

Самостојната организација на здружен труд — 
Погон во В а ланд ово ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат Басмаџиев Ристо Павле, ди-
ректор и Маринкова Аргир Марија, шеф на смет-
ководството, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Самостојната организација на здружен труд — 

Погон во Валандово, на Организацијата во состав 
на здруженото претпријатие „Југо-тутун" — Скоп-
је —• „Јака" од Радовиш се брише од регистарот 
на претпријатијата и дуќаните, ка ј овој суд, од 
рег. бр. 430, страна 547, книга П поради присоѕди-
нувањето кон Здруженото претпријатие „Југо-ту-
тун" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 442/68 од 10. IV. 1970 година. (777) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 350, страна 205, книга П е запишано след-
ното: Организацијата на здружен труд — претстав-
ништво Со седиште во Скопје, ул. „Романија" бр. 5, 
на Стопанското претпријатие „Единство" село Скуд-
риње, се става под привремена управа. 

Досегашниот раководител на претставништвото, 
Сарџовски Кипро, како раководител и потписник 
се брише од регистарот поради неговото разрешу-
вање од таа должност. Се брише од регистарот 
и досегашниот потписник Тортевски Славко, пора-
ди неговото разрешување. 

За привремен управник и потписник на прет-
ставништвото е назначен Феј зули Идриз, кој ќе ја 
потпишува организацијата на здружен труд — 
претставништво, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 51 од 13. Ш. 1970 година. (780) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 40/55, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во село Одевени, на 
Земјоделската задруга „Светлост" од село Породин. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на индустриски: и колонијални стоки, предмети 
за куќни потреби и млечни производи. 

Раководител на продавницата е Иван Костовски. 
Продавницата е основана од Земјоделската за-

друга „Светлост" —• село Породин, со одлуката бр. 
03-86/1 од 28. П. 1970 година на задружниот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и погонот трговија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола; Фи. 
бр. 184/70. . ' 1 (914) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 40/55, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во село Канино, на 
Земјоделската задруга „Светлост", село Породин. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на индустриски и колонијални стоки, пред-
мети за куќни потреби, млечни и месни производи. 

Раководител на продавницата е Гроздановски 
Васил. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Светлост" од село Породин со одлуката бр. 
03-88/1 од 28. П. 1970 година на задружниот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и погонот трговија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 185/70. (915) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 3. IV. 1970 година, рег. бр. 40/55, книга I е за-
пишано под фирма: Продавница во село Оптичари, 
Битолско на Земјоделската задруга „Светлост" од 
село Породин. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на индустриски и колонијални 
стоки, предмети за куќни потреби и месни произ-
води. 

Раководител на продавницата е Станковски 
Ристо. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Светлост" од село Породин, со одлуката бр. 
03-90/1 од 28, П. 1970 година на задружниот совет. 

• Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и задругата — односно погонот 
трговија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 186/70. (916) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
14. IV. 1970 година, рег. бр. 11/70, книга I е запи-
шана под фирма: Бензинска помпа „Југопетрол" 
во Крушево, на Трговското претпријатие за промет 
со нафта и нафтени деривати „Југопетрол" од Скоп-
је. Предмет на работењето- на помпата е промет 
со нафта и нафтени деривати на мало. 

Раководител на помпата е Христовски Перо. 
Поштата е основана од Трговското претприја-

тие „Југопетрол" од Скопје, со одлуката бр. 02-1546 
од 23. ХП. 1969 година на работничкиот совет. 

Бензинската помпа ќе ја потпишува лицето што 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 191/70. (917) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. IV. 1970 година, рег. бр. 4/57, книга П е запи-
шана под фирма: Продавница. во Охрид, ул. „7 
ноември" бб, на Дрв но -^индустрискиот комбинат 
„Црн Бор" —• Прилеп. Предмет на работењето на 
продавницата е вршење трговска дејност со на-
мештај. 

Продавницата е основана од Д рвно-индустрис-
киот комбинат „Црн Бор" од Прилеп, со одлуката 
бр. 2052 од 18. IX. Д970 година на работничкиот со-
вет и решението бр. 06-804/69 од 14. I. 1970, година 
на Одделението за инспекциски служби на Собра-
нието на општината Охрид. 

Продавницата ќе ја потпишува Ислами Зубер, 
раководител. 

Од Окружниот стопански, суд во Битола, Фи. 
бр. 66/70. • (918) 



Стр. .434 — Бр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 21 октомври 1970 

Окружниот стопански суд во Битола,; објавува 
дека во регистарот на стопанските организации,, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 117/55, книга Ш е за-
пишана под фирма.: Продавница во Охрид, ул. 
„Илинденска" бб, на Трговското претпријатие „Ох-
ридски магазин" од Охрид. Предмет на работењето 
на продавницата е промет со колонијални и други 
стоки за домашни потреби. 

Раководител на продавницата е Чочеговски 
Симон. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Охридски магазин" од Охрид, со одлу-
ката бр. 366/23 од 7. П. 1970 година на работничкиот 
совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 172/70. (919) 

Окружниот стопански, суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
7. IV. 1970 година, рег. бр. 10/70, книга X е запи-
шано под фирма: Бифе во село Пашино Рувци, на 
Фудбалскиот клуб на Спортското друштво „Пела-
гонија" од е. Пашино Рувци. Предмет на работе-
њето на бифето е вршење на угостителска дејност. 

Бифето е основано од Фудбалскиот клуб на 
Спортското друштво „Пелагонија", село Пашино 
Рувци, со одлуката на работничкиот совет. 

Бифето ќе го потпишува Шлакевски Атанас, 
раководител. 

Од Окружниот- стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 192/70. (920) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
.30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. 
„Марксова" бр. 44, на Земјоделско-индустрискиот 
комбинат „Прилеп" од Прилеп. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на автомобили, 
трактори, резерви делови, машини, како и алати. 

Раководител на продавницата е Димоски Бла-
гоја. 

Продавницата е ' основана од Земјоделско-ин-
дустрисќиот комбинат „Дрилеп" од Прилеп, со од-
луката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на ра-
ботничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ' го потпишува и комбинатот. * 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 249/70. (923) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека регистарот на стопанските организации, на 
30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 27 во село Ва-
рош, на Земјоделскиот комбинат „Прилеп" од При-
леп. Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на сите видови колонијални стоки и пред-
мети за домашни потреби. 

Раководител на продавницата е Цветкоски Ѓоре. 
Продавницата е основана од Земјоделско-инду-

стрискиот комбинат „Прилеп" од Прилеп, со од-
луката број 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на 
работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ѓо потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 259/70. (<ш) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е зани-
шана под фирма: Продавница — самопослуга број 
58 во , Прилеп, на ул. „Марксова" бр. 14, на Земјо-
делско-индустрискиот комбинат „Прилеп" — При-
леп. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на разна колонијална стока, прехранбени 
производи во оригинална опаковка, млеко и млеч-
ни производа, месни производи, јајца, живина во 
опаковка, предмети за општа употреба, како и тех-
ничка стока за домаќинството (радија, телевизори, 
транзистори, фрижидери, миксери и ел. овошје и 
зеленчук. . 

Раководител на продавницата е Митрески 
„Ристе. 

Продавницата е основана од Земјоделско-ин-
дустрискиот комбинат „Прилеп" — Прилеп, со од-
луката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на работ-
ничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
штб го потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 248/70. (922) 

Окружниот стопански суд .во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските- организации, на 
30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 43 во Прилеп, 
ул. „Херој Карпош" бб, на Земјо дел ско-инду стрпе-
киот комбинат „Прилеп" од Прилеп. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на зе-
ленчук, прехранбени и колонијални артикли, овош-
је и фдатирани алкохолни и безалкохолни пија-
лоци. 

Раководител на продавницата е Карчески Крсте. 
Продавницата е основана од Зем ј оде леко -инду-

стрискиот комбинат „Прилеп". — Прилеп, со одлу-
ката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на работ-
ничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 250/70. (924) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 25 во Прилеп, 
ул. „Тризла" бр. 122 на Земјоделско-ивдустрискиот 
комбинат „Прилеп" од Прилеп. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба ца колонијал-
ни стоки од сите видови, предмети за куќни по-
треби, брашно и производи од брашно, овошје и 
зеленчук, месо и преработки од месо. 

Раководител на продавницата е Ацевски Пецо. 
Продавницата е основана од Земјо дел ско-ин-

дусерискиот комбинат „Прилеп" од Прилеп, со од-
луката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на ра-
ботничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го 
потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 251/70. (925) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I. е запи-
шана под фирма': Продавница број 29 во Прилеп, 
ул. „Мирче Ацев" бб, на 3емјоделско-индустрискиот 
комбинат „Прилеп" од Прилеп. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на колонијални 
стоки, предмети за домашни потреби, млеко и млеч-
ни производи, месо и сувомесни производи. 

Раководител 'на продавницата е Андоноски 
Мице. 

Продавницата е основана од Земјоделско-ин-
дустрискиот комбинат „Прилеп" од Прилеп, со од-
луката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на ра-
ботничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го 
потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 252/70. (926) 
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Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 30 во Прилеп, 
ул. „Борис Кидрич" бр. 182, на Земјоделско-даду-
стрискиот комбинат „Прилеп" од Прилеп. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на 
селско стопански производи, колонијални стоки, 
предмети за домашни потреби, млеко и млечни 
производи, месо и сувомесни производи. 

Раководител на продавницата е Трај коски 
Благоја. 

Продавницата е основана од Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Прилеп" од Прилеп, со одлу-
ката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 год. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го 
потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 253/70. (927) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е за-
пишана под фирма: Продавница број 31 во Прилеп, 
ул. „Ленин" бб, на Земјоделско-индустрискиот ком-
бинат „Прилеп" од Прилеп. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на колонијални и 
прехранбени стоки, месни и сувомесни производи, 
млеко и млечни производи и предмети за домашни 
потреби. 

Раководител на продавницата е ѓорѓиоски 
Димче. 

Продавницата' е основана од Земјо дел ско-инду-
стрискиот комбинатстрискиот комбинат „Прилеп" од 
Прилеп, со одлуката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 
година на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го 
потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 254/70. (928) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е за-
пишана под фирма: Продавница број 32 во Прилеп, 
ул. „К. Ј. Питу" бр. 104 на Земјоделско-инцустрис-
киот комбинат „Прилеп" од Прилеп. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба нч коло-
нијални и прехранбени стоки, месо и сувомесни 
производи, млеко и млечни производи како и пред-
мети за домашни потреби. 

Раководител на продавницата е Наумовски 
Борис. 

Продавницата е основана од Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Прилеп" од Прилеп, со одлу-
ката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на работ-
ничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го 
потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 255/70. (929) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е за-
пишано под фирма: Продавница број 33 во село 
Алинци, на Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Прилеп" од Прилеп. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на колонијални и пре-
хранбени стоки, месни производи и предмети за 
домашна потреба. 

Раководител на продавницата е Петрески Новче. 
Продавницата е основана од Земјоделско-инду-

стрискиот комбинат „Прилеп" од Прилеп, со одлу-
ката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на работ-
ничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го 
потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански, суд во Битола, Фи. 
бр. 256/70. , г . . (930) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30. IV. 1970 година, рег. бр.. 24/69, книга I е за-
пишана под фирма: Продавница број 37 во село 
Долнени, на Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Прилеп" од Прилеп. Предмет на работењето на 
продавницата е промет со секаков бнд на коло-
нијална стока, прехранбени стоки, сувомесни про-
изводи, млечни производи, алкохолни пијалоци и 
друго од регистрираната дејност на комбинатот. 

Раководител на продавницата е Стојановски 
Боге. 

Продавницата е основана од Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Прилеп" од Прилеп ,со одлу-
ката бр. 14-02-12,17 од 2. IV. 1970 година на работ-
ничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го 
потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 257/70. (931) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е за-
пишана подл фирма: Продавница број 28 во село 
Забрачани, на Земјоделско-индустрискиот комби-
нат „Прилеп" од Прилеп. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на колонијални и 
прехранбени стоки, млечни производи како и пред-
мети за домашна потреба. 

Раководител на продавницата е Апостолоски 
Цветан. . 

Продавницата е основана од 3 ем ј одел еко - инду-
стрискиот комбинат „Прилеп" од Прилеп, со одлу-
ката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на работ-
ничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го 
потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 258/70. (932) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е за-
пишана под фирма: Продавница број 26 во село. 
Десово, на Земјоделско-индустрискиот комбинат 
, Прилеп" од Прилеп. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на селско-стопански про-
изводи, колонијални стоки и предмети за. домашни 
потреби. 

Раководител на продавницата е „ Аломеровиќ 
Елмаз. ' -

Продавницата е основана од Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Прилеп" од Прилеп, со одлу-
ката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година, на работ-
ничкиот совет. ; 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го 
потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 260/70. (933) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга, I е запи-
шана под фирма: Продавница број 24 во село 
Црнилиште, на Земјоделско-индустриокиот комби-
нат „Прилеп" од Прилеп. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на селскостопански 
производи, колонијални стоки и 'предмети за до-
машни потреби. 

Раководител на продавницата е Алиоски Алија. 
Продавницата е основана од Земјоделско-инду-

стрискиот комбинат „Прилеп" од Прилеп, со од-
лика бр. • 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на работ-
ничкиот совет. 
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Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 261/70. (934) 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола Фи. 
бр. 265/70. (933) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IV. 1970 година, рег бр. 24/69, книга I е запи-
шана под фирма: Продавницата број 23 во село 
Вело Поле, на Земјоделско-индустрискиот комби-
нат „Прилеп" од Прилеп. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на колонијални и 
прехранбени стоки, месни производи. и предмети 
за домашни потреби. • 

Раководител на продавницата е Радески Крсте. 
Продавницата е основана од Земјоделско-инду-

стрискиот комбинат „Прилеп" од Прилеп, со одлу-
ката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година, на работ-
ничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува, истото лице 
што го потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 262/70. . (935) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 15 во село Ка-
дино Село, на Земјоделско-индустрискиот комби-
нат „Прилеп" од Прилеп. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на селскостопански 
производи, колонијални стоки и предмети за до-
машни потреби. 

Раководител на продавницата е Мицески Димче. 
Продавницата е основана од Земјоделско-инду-

стрискиот комбинат „Прилеп" од Прилеп, со одлу-
ката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на работ-
ничкиот совет. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 11 во село Ко-
шино, на Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Прилеп" од Прилеп. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на селскостопански про-
изводи, колонијални стоки и предмети за домашни 
потреби. 

Раководител на продавницата е Спиркоски 
Љубе. 

Продавницата е основана од Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Прилеп" од Прилеп, со одлу-
ката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година. 

Продавницата ќе . ја потпишува истото лице 
што го потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 266/70. (939) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 22 во село Отро-
ви ја, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „При-
леп" од Прилеп. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на селскостопански произво-
ди, колонијални стоки и предмети за домашни по-
треби. , % 

Раководител на продавницата е Стамевски Ацо. 
Продавницата е основана од Земјоделско-инду-

етриз:-~~от комбинат „Прилеп" од Прилеп, со одлу-
ката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година, на работ-
ничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 263/70. " (936) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IV. 1970 година, рег. бр. 24/69, книга I е запи-
шано под фирма: Продавница во село Врбјани, 
Прилепско, на Земјоделско-индустрискиот .комби-
нат „Прилеп" од Прилеп, Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на селскостопански 
производи, колонијални стоки и предмети за куќни 
потреби. 

Раководител на продавницата е Николоски Ан-
геле. 

Продавницата е основана од Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Прилеп" од Прилеп, со одлу-
ката бр. 14-02-1217 од 2. IV. 1970 година на работ-
ничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и комбинатот. 

Од Окружниот сопански суд во Битола, Фи.. 
бр. 264/70. (937) 

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 
Загубениот печат под назив: „Месна заедница 

е. Речане — Гостивар," се огласува за неважен. (3169) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Возачка дозвола и сообраќајна книшка на име 
Аитифилис Караѓошев, е. Стојаков©, Гевгелија. 3193) 

Лична карта на име Вера Ацеска, е. Плетвар, 
Прилеп. (3173) 

Лична карта на име Стеван Јованоски, ул. „М. 
Пијаде" бр, 215, Прилеп. (3200) 

Лична карта бр. 12458, издадена од ОВР — Ре-
сен на име Наум Митревски, е. Стење, Ресен. (3216) 

Свидетелства за завршен Ш и IV клас и дип-
лома за положен матурски испит, издадени од Гим-
назијата „Гоце Делчев" — Куманово на име Кенан 
Ајдини, е. Слупчане, Куманово. (3401) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Александар Б. Најлонски, ул. „III македонска удар-
на бригада" бр, 67, Куманово. (32,65) 

Студентска легитимација, издадена од Педа-
гошката академија — Скопје на име Лилјана Пи-
пиџаноска, ул. „Д. Димески" бр. 1, Прилеп. (3402) 

Лична карта бр. 6826, издадена од ОВР — Вини-
ца на име Ферки Шабанов, е. Блатец, Виница. (3407) 

Лична карта бр. 3619, издадена од ОВР — Ви-
ница на име Ибраим Дибрамов, ул. „Иво Рибар Ло-
ла" б. б.ѕ Виница. (33,08) 

Пасош на име Живко Србиноски, е. Врбјани,. 
Прилеп. • (3313) 

Пасош на име Зорка Србиноска, е. ,Врбјани, 
Прилеп. . ̂  , (3314) 

Лична карта бр. 10911 на име Исмаил Алиу, е. 
Рајче, Гостивар. (3337) 

Лична карта бр. 4331, издадена од ОВР — Вини-
ца на име Ефтим Марков, е, Блатец, Виница, (3339) 

Лична карта на име Неврус Зендели, е. Балин-
дол, Гостивар. (3343) 

Пасош издаден од ОВР — Тетово на име Сала 
Бшвал, е. Орашје, Тетово. (3347) 

Воена книшка на име Душан Николовски, е. 
Трновци, Битола. (3448) 

Воена книшка на име Крсте Петанчески, ул. 
„Јоле Андоновски", бр. 4, Прилеп. , (3463) 

Лична карта бр. 4652, издадена од ОВР — Вини-
ца на име Слоботка Венкова, е. Црн Камен, Виница. 

(3470) 
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Повластица за воен инвалид на име Петре Ше-
ќеров, ул. „Благој Ѓорев" бр. 105, Т. Велес. (3492) 

Лична карта бр. 6730, издадена од ОВР — Вини-
ца на име Сребран Јованов, е. Грљани, Виница. (3568) 

Воена книшка на име Никола Ј. Тутунџиски, е. 
Чифлик, Берово. (3578) 

Пасош бр. 105456, издаден од ОВР — Струмица 
на име Георги Витанов, ул. „Сава Ковачевиќ" бр. 9, 
Струмица. (3579) 

Воена книшка на име Рамиз Џемаилоски, ул. 
„Тризла" бр. 193/3, Прилеп. (3604) 

Пасош бр. 042344 на име Владимир Георгиевски, 
ул. „Преспа" бр. 44, Битола. (3714) 

Лична карта на име Цона Ристеска, е. Крушејца, 
Прилеп. ' (3717) 

Пасош бр. 124750 на име Џабир Амети, е. Пр-
шовце, Тетово. (3719) 

Возачка дозвола на име Нухи Таири, е. Порој, 
Тетово. (3722) 

Лична карта на име Иљаз А. Абдурахими, е. 
Селце, Тетово. (3723) 

Воена книшка издадена од Врање на име Тра-
јан Шемовски, е. Могила, Битола. (3728) 

Пасош издаден од СВР — Тетово на име Веби 
Џемаиљи, е. Д. Палчиште, Тетово. (3734) 

Дозвола бр. 426-66, издадена од Гостивар на име 
Станимир ѓорѓиески, Гостивар. (3739) 

Пасош на име Ристо Ристески, Прилеп. (3741) 
Лична карта бр. 7067, издадена од ОВР — Ви-

ница на име Станка Анакиева, ул. „Ангел Винички" 
бр. 53, Виница. (3740) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Трајанка Тешевска, ул. „И. Р. Лола" бр. 27, Кума-
ново. (3695) 

Лична карта издадена од Гостивар па име Имер 
Мирто Муртезани, е. Чајле, Гостивар, (3771) 

Лична карта на име Методија Секулоски, е. 
Црнилиште, Прилеп. (3773) 

Пасош на име Благоја Окл.ески, ул. „Рампо 
Левката" бр. 2, Прилеп. (3776) 

Пасош' на име Енвер Ферати, е.- Жеровјане, Те-
тово, (3779) 

Пасош бр. 207303, издаден од СВР — Дебар на 
име Наим Сефдари, ул. „Петре Поповски" бр. 5, 
Дебар. (3780) 

Војна книшка на име Петар Јовановски, е. Ва-
ков, Куманово. (3781) 

Лична карта бр. 2521 на име Исмет Камбери, е. 
Д. Гоновица, Гостивар. (3789) 

Барирани чекови бр. 018304 и 018305, на име 
Занаетчиско паркетарско .претпријатие „Солидар-
ност" — Скопје. (3713) 

Возачка и сообраќајна дозвола издадени од 
УВР — Куманово на име Борко Стефковски, е. 
Орах, Куманово. (3790) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шабан Љазимов, Скопје. (1556) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Основното училиште „Мирче Ацев" —• Г. 
Петров на име Назмија Абазова, Скопје. (1557) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јорданка Китанова, Скопје. (1558) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО •— 
Скопје па име Џеват, Азир и Алиме Ибраим, Ско-
пје. (1559) 

Здравствени легитимации издадени сд ЗСО — 
Кочани на име Симеон и Ста линка Кареви, Скопје. 

(1560) 
Свидетелства за завршено I и П година средно 

хемиско училиште во Скопје -на име Славка Крс-
тевска, Скопје., * (1561) 

Диплома за квалификуван работник — водоин-
сталатер, издадена од ЕМЗУС „Коце Металец" — 
Скопје на име Мирче Марковски, Скопје. (1562) 

Здравствена' легитимација издадена од ЗСО •— 
Дебар на име Ламиха Крлиу, Скопје. (1563) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 
Скопје на име Радован Богдановић Скопје. \ (1564) 

Здравствени легитимации издадеш! од ЗСО — 
Скопје на име Павлина и Жаклина Стоилкови, Ско-
пје. ' (1565) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мамут Мамут, Скопје. (1566) 

Воена книшка издадена во Карловац - на име 
Јованчо М. Стојановски, Скопје. (1567) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иљаз Алими, Скопје. (1568) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „Наум Охридски" — е. Бу-
лачани на име Благоја Крстевски, Скопје. (1569) 

Свидетелство за положен испит квалификуван 
— столар, издадено од Стопанското училиште, „Ди-
митрије Туцовиќ" — Скопје на име Борис Кузма-
новски, Скопје. (1570) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје- на име Темјана Гургиева, Скопје. (1571) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Пе-
тровец на име Џемо Мекиќ, Скопје. (1572) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Валчинов, Скопје. (1573) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гоце Силјановски, Скопје. (1574) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Емин Денис, Скопје. (1575) 

Уверение за општи предмети, издадено од Ра-
ботнички универзитет — Скопје на име Петар Крс-
тиќ, Скопје. . (1576) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Неџбедин Рахмановиќ, Скопје. (1577) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мукадес Кача, Скопје. (1578) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубиша Димитрокски,. Скопје. (1579) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО • — 
Скопје на име Демиран, Демо, Салие, Атина и Јашар 
Селим, Скопје. (1580) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран Јаниќ, Скопје, (1581) 

Каса прими бр. Ѕ56 на сума од н. дин. 9189,60, из-
дадена од „Аутомакедонија" — Скопје на име Горѓи 
Керамичиев, Скопје. (1582) 

Воена книшка издадена од Ријека на име То-
мислав Јорданов, Скопје. (1583) 

Здравствена легитимација издадена од 'ЗСО — 
Скопје на име Делчо Салтиров, Скопје. (1584) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Љу-
бомир Јанкуловски, Скопје. (1585) 

Работна книшка бр. 34334, издадена од Скопје 
на име Рамадан Бектеши, Скопје. (1586) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зора Бошкова, Скопје. (1587) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јосиф Маневски, Скопје. (.1588) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Голуб Ќурчиевски, Скопје. (1589) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миле Бочваров, Скопје. (1590) 

Диплома бр. 4788/298, за вис. квалификуван ра-
ботник, издадена од Собранието на град Скопје на 
име Томислав Митриќ, Скопје. (1591) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Митана Огненовска, Скопје. (1592) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Митар Јанакиевски, Скопје. (1593) 

Слободна легитимација издадена од Градски 
сообраќај — Скопје на име Богдан Златевски, 
Скопје. (1594) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Неџати Ветровски , Скопје. (1595) 

Здравствена легитимација издадена од ,ЗСО — 
Скопје на име Лука Лазо, Скопје. - (1596) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џафер Арсланов', Скопје. (1597) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Мица Димковска, Скопје. (1598) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јордан Јовановски, Скопје. (1599) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сузана Атанасова, Скопје. (1600) 



Стр. .438 — Бр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 21 октомври 1970 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО —. 
Скопје на име Десанка и Слободан Рајевски, 
Скопје. (1601) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сиј ана Чекиќ, Скопје. (1602) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — " 
Скопје на име Драги Јовевски, Скопје. (1603) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Сашо Крстевски, Скопје. (1604) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Андон Младеновски, Скопје. (1605) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шабан Шабанов, Скопје. (1606) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ангелко Стевковиќ, Скопје. (1607) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Петров, Скопје. (1608) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рефиќе Асанова, Скопје. (1609) 

. Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Смилев, Скопје. (1610) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Т. Велес на име Горѓи и Маца Ѓорѓиеви, Скопје. 

(1611) 
Здравствени легитимации издадени оо ЗСО — 

Скопје на име Момчило и Валерија Бошковски, 
Скопје. (1612) 

Индекс бр. 4742, издаден од Земјоделско-шу-
марски факултет — Скопје на име Владо Фили-
п о в и , Скопје. (1613) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —; 

Скопје на име Џелар Адем, Скопје. (1614) 
Здравствена .легитимација издадена од ЗСО -— 

Скопје на име Македонка Хади Димова, Скопје. 
V (1615) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —т 
Скопје на име Марица Петрушевска, Скопје. (1616) 

Здравствена, легитимација издадена од ЗОО —• 
Скопје на име Керим Сејди, Скопје. (1617) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Стојан Груевски, Скопје. (1618) 

Оружен лист бр* 230/69, издаден од УВР — 
Скопје на име Феим Камбери, Скопје. (1619) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Слободан Петров, Скопје. (1620) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Скопје на име Марија Блажевска, Скопје. 

(1621) 
Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 

Скопје на име Ибиш Амети, Скопје. (1622) 
Индекс и легитимација бр. 4870, издадени од 

Природно-математичкиот факултет — Скопје на 
име Теки Ќерими, Скопје. (1623). 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО —• 
Скопје на име Али Барди, Скопје. (1624) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име- Милован Митревски, Скопје. (1625) 

Свидетелство за ' завршено индустриско учили-
ште „Коце Металец" — Скопје на име Стојче Ж и в -
ковски, Скопје. (1626) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Беро-
во на име Душан Поштарски, Скопје. (1627) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО —-
Скопје на име Љиљана Демировска, Скопје. (1628) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје .на име Станка Петровска, Скопје. (1629) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •—• 
Струга на име Цветко Попески, Скопје. (1630) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Жавана Ристова, Скопје. (1631) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стево Кимовски, Скопје. (1632) 

Свидетелство за незавршено V одделение, из-
дадено од Осмолетката „Владимир Назор" — Скоп-
је на име Ѓорги Тодоровски, Скопје. (1633) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО —• 
Скопје на име Муарем Саит, Скопје. (1634) 

Диплома за квалификуван работник, столар, 
рег. бр>. 408, издадена од Општината „Кале" —• 
Скопје на име Младен Демишков. Скопје. (1635) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Благоја Периќ, Скопје. (1636) 

Здравствена'легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко Јанески, Скопје. (1637) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Севда Иса, Скопје. (1638) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Призрен на име Олга Дабиќ, Скопје. (1639) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лидија Стојанова, Скопје. (1640) 

• Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лоза Гогова, Скопје. (1641) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на игде Горан Ристиќ, Скопје. (1642) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Благуна ѓорѓиевска, Скопје. (1643) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Абедин Имеров, Скопје. , (1644) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Велика Гијевска, Скопје. (1645) 

Диплома за завршен испит к в а л и ф и к у в а ј ра-
ботник-електричар, издадена од ЕМУЦ — Скопје 
на име Лазар Ивановски, Скопје. (1646) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 
Скопје На име Илија Стојанов, Скопје. (1647) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Верка Димитриеска, Скопје. (1648) 

Оружен лист бр. 3965, издаден од УВР — Скопје 
на име Јован Аврамовска Скопје. (1649) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајанка Боневска, Скопје. (1650) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Радмила Матевиќ, Скопје. (1651) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на "име Севим Ибрахимова, Скопје. (1652) 

Здравствена легитимација .издадена од ЗСО — 
Скопје на име Алеко Стамболиев, Скопје. (1653) 

Свидетелство за завршено IV година, издадено 
од Градежниот училишен центар во Скопје на име 
Атанас Станоевски, Скопје. (1654) 

Индекс бр. 12053, издаден од Правни факултет 
— Скопје на име Марија Божинова, Скопје. (1655) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славе Киковски, Скопје. (1656) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Музафер Абдурамани, Скопје. (1657) 

Здравствена легитимација. издадена од ЗСО — 
Скопје на име Неџип Јашаров, Скопје. (1658) 

Здравствена легитимација^ издадена од ЗСО 
Скопје на име Бектеш Вуглиќ, Скопје. (1659) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тодор Димковски, Скопје. (1660) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Пробиштип на име Павлина Панова, Скопје. (1661) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јоне Марковски, Скопје. (1662) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благуна Смилевска, Скопје. (1663) 

Индекс бр*. 13690, издаден од Филозофскиот ф а -
култет — Скопје на име Ж а р к о Десовски, Скопје. 

(1664) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО —-

Скопје на име Алиман и Силвана Јашареви, Скопје. 
(1665) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лазо Атанасов, Скопје. (1660) 

Свидетелство бр. 01-226/1/67 година, издадено од 
Гимназијата „Моша Пијаде" — Кр. Паланка на име 
Вера Стошиќ, уч. IV клас гимназија „Моша Пија-
де" — Кр. Паланка. (1667) 

Здравствена легитимација на игде Беадин Риз-
ват^, е. Јажинце, Тетово. (1668) 

Здравствена легитимација на име Ленче Димо-
ска, ул. „Маршал Тито" бр. 27, Прилеп. (1670) 

Свидетелство за завршено VIII одделение за 
возрасни на име Петре Кероски, ул. „Ило Полутеш- . 
ко" бр. 13, Варош, Прилеп. (1671) 

Здравствена легитимација на име Ристе Панов-
ски, Прилеп. (1672) 

Здравствена легитимација на име Марија Паг 
ковска, Прилеп. (1673) 
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Здравствена легитимација на име Мери Дими-
тровска, ул. „Страшо Пинџур" бр. 39, Прилеп. (1674) 

Свидетелство за завршена II година, индустри-
ско училиште (дрводелец смер) на име Петар Пет-
рески, ул. „Кр. Ласкоски" бр. 23, Прилеп. (1679) 

Свидетелство бр. 01-526 за завршена IV година 
економско училиште на име Бранко Трифуновски, 
Гостивар. (1681) 

Здравствена легитимација бр. 0425367, издадена 
од КЗСО — Врање на име Божидар Стојковиќ, Де-
бар. (1683) 

Уверение бр. 269 за ѕидаро-фасадерска занет-
чиска дејност, издадено од Собрание на општина 
Берово на име Васил Милев Кушовски, е. Влади-
мирово, Берово. (1684) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Сотир Трајчески, е. Галичани, Прилеп. (1689) 

Возачка дозвола бр. 1196 на име Џеват Палоши, 
ул. „Гостиварска" б. б. — Тетово. (1691) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Џемаил Адиловиќ, е. Десово, Прилеп. (1692) 

Работна книшка издадена од Собранието на оп-
штина — Куманово на име Божин Спасиќ, е. Умин-
дол, Куманово. (1693) 

Возачка дозвола на име А Б Д И Л А М И Т Џељами, е. 
Непроштено, Тетово. (1694) 

Уверение за квалификуван работник на • име 
Асан Беадини, ул. „Ново село" бр. 60а,4 Тетово-. (1695) 

Диплома на име Атанас Симоски, е. Отушиште; 
Тетово. (1696) 

. Диплома на име Васо М. Крстевски, е. Вратни-
ца, Тетово. (1698) 

Работна книшка на име Насте Илиески, Прилеп. 
Здравствена легитимација на име Елида Лон-

чар, ул. „Борис Кидрич" бр. 117/2, Прилеп. (1702) 
Здравствена легитимација на име Димитар Куз-

манови, ул. „К. Јосифоски" бр. 183а, Прилеп. (1703). 
Здравствена легитимација на име Марија Чо-

века, ул. „Тр. Тарцан" бр. 20/11, Прилеп. (1704) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Душка Петрушева, Скопје. (1705) 
Оружен лист бр. 1413, издаден од УВР — Скопје 

на име Вебтл Мемети, Скопје. (1706) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Сел ви ја Ју руко ска, Скопје. (1707) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Димитрија Димитровски, Скопје. (1708) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Зоран Шапкарев, Скопје. (1715) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ѓорги Василевски, Скопје. (1716) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 

Скопје на име Ефка Павелик, Скопје. ' (1717) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО •—• 

Скопје на име Мица М. Кајевска, Скопје. (1718) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО •— 

Скопје на име Бектеш, Ресмије, Авни, Насер, Му-
зафер и Скендер Бектеши, Скопје. (1719) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бати ја Мемиши, Скопје. (1720) 

Свидетелство за завршено II клас, издадено од 
Учителската школа „Никола Карев" — Скопје на 
име Цветан Стојчевски, Скопје. (1721) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лепосава Симоновска, Скопје. (1722) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јасмина Џековиќ, Скопје. (1723) 

Здравствена легитимација издадена од ВСО. — 
Скопје на име Пренк Демај, Скопје. (1724) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јакуп Асани, Скопје. (1725) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владимир Дамњановски, Скопје. 

Индекс бр. 7986, издаден од Филозофски ф а -
култет —• Скопје на име Миодраг Вемиќ, Скопје. 

Воена книшка издадена од. Пожаревац на име 
Ајет Ајети, Скопје. . (1728) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Весовски, Скопје. (1729) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Неџмедин Брава, Скопје. (1730) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име .Владимир Малиновиќ, Скопје. (1731) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Даница Илиевска, Скопје. . (1732) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Св. Николе на име Васил Трајков, 
Скопје. • . (1733) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Шериф Мурседин, Скопје. (1734) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Пејо Гулевски, ул. „Алек-
сандар Турунџе" бр. 10, Битола. (1735) 

Свидетелства за завршено I, II и Ш година, из-
дадени од ЕМУЦ — „Ѓуро Салај" — Битола на име 
Петар Ристевски, ул. „Неготино" бр. 5а, Битола. (1736). 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Геновева Соклева, ул. „Даме Груев" 
бр. 152, Битола. (1737) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Работничкиот универзитет „Ѓоре Орган-
џиеѕ" —• Т. Велес на име Благој Ф. Бисилков, ул. 
„Пајак Планина" бр. 32, Т. Велес. . (1738) 

Возачка дозвола на име Латиф. А. Аслами, е. 
Непроштено, Тетово. (1739) 

Земјоделска здравствена легитимација бр.. 1272, 
издадена од ЗСО — Тетово на име Хајрије Халили, 
е. Стримница, Тетово. (1740) 

Работна книшка бр. 439 на име Исо П. Сеј-
диу, е. Присојница, Гостивар.. (1741) 

Ученичка книшка од VП одделение на име Ка-
нија Јусуфи, е. Орќуше, Гостивар. (1743) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Павлина Б. Нацева, ул. „Јовче 
Чучук" бр. 17, Т. Велес. . (1743) 

Свидетелство од IV година, издадено од Педа-
гошката гимназија „Зеф Љуш Марку" —г Скопје 
на име Исмаил Јусуфи, ул. „К. Ј. Питу" -бр. 35, 
Тетово. (1749) 

. Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Лилјана Анушевска, ул. „Стр. Пин-
џур" бр. 21, Битола. (1750\ 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —* 
Битола на име Кемал Јајов ски, ул. „Титова Ужи-
ца" бр. 22, Битола. (1753) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Ѓафур Н. Емини, ул. „Бр. Миладинови" бр. 65, Те-
тово. (1755) 

Оружен лист бр. 1377, издаден од ОВР — Те-
лово на име Милко Јовановски, е. Јегуновце, Те-
тово. - (1756) 

Свидетелство за завршено ЛШ1 одделение, из-
дадено од Училиштето „Климент Охридски" — е.. 
Вирово на име Стево Ристевски, е. Бошишта, При-
леп. * (1757) 

Здравствена легитимација на име. Самолетка До-
девска, ул. „Прилепска" бр. 82, Битола. . (1758) 

Здравствена легитимација на име Славица По-
повска, ул. „Романија" бр. 41/19, Битола, (1759) 

Здравствена легитимација на име Цвета Сто-
јаноска, ул. В. Рачето" бр. 29а, Прилеп. (1760) 

Здравствена легитимација на име Владо Кр-
стески, ул. „М. Козар" бр. 7, Прилеп. (1761) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Борис Цветаноски, е. Штавица, Прилеп. (1762) 

Здравствена легитимација на име Раде Ѓор-
ѓиоски, ул. „Р. Иваноски" бр. 52, Прилеп. (1763) 

Здравствена легитимација на име Љубе Манев-
ски, ул. „Тр. Панов" бр. 10, Т. Велес. (1764) 

Здравствена легитимација на име Дано Ристов, 
ул. „Скопско џаде" бр. 3, Т. Велес. (1765) 

Свидетелство на име Рада Цветаноска, е, Брве-
ница, Тетово. , (1766) 

Здравствена легитимација на име Зубер Ју-
суфи, е. Ораше, Тетово. . (1767) 

Возачка дозвола бр. 299, издадена од Одделе-
нието за внатрешни работи Тетово на, име Сатки 
Нафита Асани, е. Гол. Речица, Тетово. (1768) 

Здравствена легитимација .издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јасмина Џековиќ, Скопје. (1769) 
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Здравствена легитимација из дадена од ЗСО •— 
Скопје на име Танкосава Нестор, Скопје. (1770) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Крсто Крстевски, Скопје. (1771) 

Здравствена гелитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славица Крстевска, Скопје. (1772) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Макрески, Скопје. (1773) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љилјана Цветкова, Скопје. (1774) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Атанас Здравевски , Скопје. ' (1775) 

Здравствена легитимација издадена од-ЗОО — 
Скопје на име Љутви Алили, Скопје. (1776) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —* 
Скопје на име Шакир Салија, Скопје. (1777) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО 
Гњилане на име Али Калаба, Скопје. (1778) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Румена Кајевска, 
Скопје. (1779) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гордана Мишковска, Скопје. (1780) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ленче Илиевска, Скопје. (1781) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вели Ма јаковски , Скопје. (1782) 

Свидетелство за завршена I и П година, из-
дадено од ЕМУЦ — Скопје на име Србољуб Сте-
фановиќ, Скопје. (1783) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мевлида Усеинова, Скопје.' (1784) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Доне Николовска, Скопје. (1785) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —* 
Скопје на име Сулејман Абази, Скопје. (1786) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајче Јаневски, Скопје. (1787) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Тихомир Ангеловски, Скопје. (1788) 

Свидетелство за завршена П година ЕМУЗУС 
„Коце Металец" —̂  Скопје на име Никола Динков-
ски, Скопје. (1789) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО —-
Куманово на име Хајрије Рецепи, Скопје. (1790) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Славче Таневски, Скопје. (1791) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Киро Деловски, Скопје.. " (1792) 

Индекс бр. 12695, издаден од Економскиот ф а -
култет —. Скопје -на име Марјан Пепе^уговски, 
Скопје. , (1793) 

Здравствена 'легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Марика Мицкова', Скопје. (1794) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на членот 18 од Статутот на прет-

пријатието, Конкурсната комисија на Г. П. „Руен", 
Крива Паланка 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место ТЕХНИЧКИ 
ДИРЕКТОР на претпријатието. 

УСЛОВИ: За технички директор мож.е да се 
именува лице кое покрај општите услови предви-
дени со Законот, ги исполнува и следните услови: 

—• висока стручна подготовка — градежен фа-
култет со над 2 години работно искуство 

-—' Виша стручна подготовка — прв степен на 
градежен факултет со над 4 години работао иску-
ство и 

— средна стручна подготовка —• средно технич-
ко училиште градежна насока — со над 10 години 
работно искуство. 

Молбите со доказите за исполнување на усло-
вите да се достават до ГП „Руен" Крива Паланка. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". , (1647) 

Конкурсната комисија при Здравствениот дом 
— Берово, врз основа на членот 80 од Статутот на 
домот. -

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за директор на здравствениот' дом 
Услови: 
Покрај општите услови по ОЗРО кандидатите 

треба да ги исполнуваат и следните посебни услови: 
да имаат завршено медицински факултет, поло-

жен стручен испит и ' 3 години работа во здравстве-
на струка. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личниот доход на установата. 

Конкурсот е отворен 15 дена по неговото обја-
вување. 

Предност имаат работниците на Здравствениот 
дом — Берово. 

(1648) 

Конкурсната комисија при Уелужно-произвоД-
ната шивачка задруга „БАЗАР", Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР на Услужно-

производната шивачка задруга „БАЗАР", Скопје 
Кандидатите покрај општите услови според 

ОЗРО треба да ги исполнуваат и следните услови: 
1. средно или непотполно средно образование 
2. познавање на текстилна работа и текстилни 

производи 
3. работно искуство во текстилна работа нај-

малку 8 години. 
Молбите со кратка биографија и другите доку-

менти да се поднесуваат до Конкурсната комисија, 
во рок од 10 дена. (1649) 
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