
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 11 јули 1969 
С к о п ј е 

Број 26 Год. XXV 

Претплатата за 1969 година изне-
сува 60 динари. Овој број чини 
1,60 дин. Жиро сметка бр. 401-1-16 

237. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПИ-

ШУВАЊЕ ЗАЕМ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
ЗАПОСЛЕНОСТА 

Нето личниот доход во смисла на претходни-
те ставови се определува според просечниот месе-
чен личен доход остварен за 1968 година, а пензи-
јата, во висина на примената пензија од месец де-
кември 1968 година. 

Член 5 

Запишувањето на заемот започнува на 15 јули 
и трае до крајот на месец септември 1969 година. 

Се прогласува Законот за распишување заем 
за зголемување на запосленоста 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 8 јули 1969 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 8 ју-
ли 1969 година. 

Бр. 2426 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ЗАЕМ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ 

НА ЗАПОСЛЕНОСТА 

Член 1 
Се распишува заем во износ од 200.000.000 ди-

нари. 

Член 2 
Средствата што ќе се остварат преку заемот 

ќе се користат за одобрување инвестициони кредити 
на работните организации од областа на стопан-
ството за отворање нови работни места. 

Член 3 
Заем запишуваат: граѓани, работни и други ор-

ганизации. 
Член 4 

Граѓаните занишуваат заем најмалку и тоа: 
— работниците што остваруваат личен доход 

од работен однос, во висина од едномесечниот нето 
личен доход; 

— пензионерите, во висина од едномесечниот 
износ на пензијата; 

— лицата што остваруваат личен доход од вр-
шење земјоделска, занаетчиска или друга самостој-
на дејност, во висина од една дванаесетата од ос-
новицата на која платиле придонес од личниот до-
ход за 1968 година. 

Одредбите од претходниот став не се однесу-
ваат на граѓаните кои живеат надвор од терито-
ријата ш Републиката, како и на граѓаните со не-
то личен доход од работен однос, односно пензија 
до 350 динари месечно. година. 

Член 6 
Граѓаните го уплатуваат запишаниот заем нај-

многу во 20 еднакви месечни рати, почнувајќи од 
1 октомври 1969 година. 

Другите залишувачи заемот го уплатуваат на-
еднаш или најмногу во 5 рати, но најдоцна до 31 
мај 1971 година. 

Член 7 
Граѓаните што остваруваат личен доход од ре-

довен работен однос на територијата на Републи-
ката, го запишуваат и уплатуваат заемот во орга-
нот, работната или друга организација односно во 
организацијата на здружениот труд во која го ос-
тваруваат личниот доход. 

Граѓаните, граѓанските правни лица и работни-
те организации со живеалиште, односно седиште 
надвор од територијата на Републиката, го запишу-
ваат и го уплатуваат заемот во Комерцијално-ин-
вестиционата банка — Скопје (Банката). 

Организацијата на запишувањето и уплатува-
њето на заемот за другите учесници, ќе ја опре-
дели со одлука собранието на општината. 

Член 8 
Уплатувањето на запишаниот заем може да се 

врши и со обврзници од заемот за обнова и изград-
ба на Скопје. 

Член 9 
За износот на уплатениот заем на запишувачи-

те на заемот им се даваат обврзници. 

Член 10 
Обврзниците на заемот гласат на донесувачот 

и се издаваат во апоени од 5, 10, 100, 500, 1000 и 
10.000 динари. 

Обликот и текстот на обврзниците на заемот 
ги пропишува републичкиот секретар за финансии. 

Член 11 
На обврзниците на заемот се плаќа камата од 

6% годишно. 
Каматата почнува да тече од 1 јануари 1971 

i одана. 
Член 12 

Заемот ќе се отплати во рок од 7 години. 
Отплатата на заемот почнува од 1 јануари 1972 
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Заемот ќе се отплатува преку еднакви годишни 
ануитети, врз основа на амортизационен план што 
ќе биде отпечатен на секоја обврзница. 

За износот на годишниот ануитет ќе се дадат 
и соодветен број купони, како составен дел на об-
врзницата на заемот. 

Ануитетите пристигнуваат за плаќање на 1 ја-
нуари секоја година. 

Член 13 

Средствата од запишаниот заем се уплатуваат 
,на посебна сметка на Банката. 

Банката води евиденција за уплатениот заем 
по општини. 

Член 14 

Средствата од заемот остварени на подрачјето 
на општината, служат за одобрување инвестицио-
ни кредити на работните организации и организа-
циите на здружениот труд во претпријатијата од 
обласна на стопанството, што4 имаат седиште во таа 
општина. 

Средствата од заемот остварени од запишува -
чи на заемот надвор од територијата на Републи-
ката, како и средствата со кои Банката ќе учес-
твува во кредитирањето на инвестиционите вложу-
вања за намените на член 1 на овој закон, ги рас-
пределува по општини Извршниот совет. 

Член 15 

Кредитите од средствата на заемот ги одобрува 
Банката, под условите што ќе ги пропише Изврш-
ниот совет. 

Член 16 

Емисионите работи и ануитетската служба по 
заемот ги врши Банката. 

Член 17 

Заемот го отплатува Банката. 
Отплатувањето на заемот го гарантира СоциЈа-

листичка Република Македонија. 

Член 18 
Трошоците на Банката за работите во врска со 

заемот, како и разликите во каматите што ќе про-
излезат помеѓу активната и пасивната камата, што 
ќе ги утврди Извршниот совет, во условите за одо-
брување на кредити, паѓаат врз товар на средства-
та на Социјалистичка Република Македонија што 
ќе се определат со Општествениот план за развој 
на Социјалистичка Република Македонија во пе-
риодот 1971—1975 година. 

Член 19 
Правата и обврските на Банката и на Соција-

листичка Република Македонија по работите на 
законот подетално се определуваат со договор. 

Договорот со Банката, во името на Социјалис-
тичка Република Македонија, го заклучува репуб-
личкиот секретар за финансии. 

Член 20 
Републичкиот секретар за финансии ќе донесе 

упатство за начинот на запишувањето и уплату-
вањето на заемот. 

Член 21 
Обврзници од заемот кои се уништени или из-

губени, и)д можат по судски пат да се поништуваат. 

Член 22 
Правото за наплатување на ануитетите по за-

емот застарува за 5 години од денот кога треба да 
се изврши наплата на достасаноста. 

Член 23 
За организацијата и запишувањето на заемот 

и за неговото уплатување се грижат Републичката 
и општинските комисии за запишување на заемот 
за зголемување на запосленоста. 

Републичката комисија ја образува Извршниот 
совет, а општинските комисии собранијата на оп-
штините. 

Член 24 
Овој закон влегува во сила третиот ден од де-

нот на неговото објавување во „Службен веаник 
на Социјалистичка Република Македонија 

238. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Мак,едонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОП-
РЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за определување на стопати 
на придонесот за запослување 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 8 јули 1969 година и на сед-
ницата на Стопанскиот собор одржана на 8 јули 
1969 година. 

Бр. 2424 
9 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАТА НА 

ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ 

Член 1 
Во Законот' за определување на стопата на при-

донесот за запослување („Службен весник на СРМ" 
бр. 22/66 г.) во член 1 бројот 0,75% се заменува со 
бројот 1%. 

Член 2 
По член 1, се додава нов член 1а кој гласи: „Од 

стопата на придонесот за запослувањето Републич-
ката заедница за запослување издвојува 0,25% со 
исклучива намена за стручно оспособување и пре-
квалификација на безработните лица, според по-
себна програма што ја донесува Извршниот соцет" 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од први август 1969 година. 
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239. 
Врз основа на член 117 од Основниот закон за 

организација и финансирање на социјалното оси-
гурување /,,Службзп лист на СФРЈ" бр. 24/65, 57/65, 
29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републич-
ката заедница на социјалното осигурување на ра-
ботниците — Скопје, на седницата одржана на 3 
јули 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 

за дополнување на Одлуката за височината на де-
лот на средствата на Фондот на инвалидското и 
пензиското осигурување што припаѓа на комунал-
ните заедници на социјалното осигурување на ра-
ботниците на име надоместок на фондовите на 
здравственото осигурување за трошоците на про-
фесионалната рехабилитација и запослувањето на 

инвалидите на трудот за 1969 година 

1 
Во Одлуката за височината на делот на сред-

ствата на Фондот на инвалидското и пензиското 
осигурување што припаѓа на комуналните заедни-
ци на социјалното осигурување на работниците на 
име надоместок на фондовите на здравственото оси-
гурување за трошоците на професионалната реха-
билитација и запослувањето на инвалидите на тру-
дот за 1969 година („Службен весник на СРМ" бр. 
4Q/68), во делот I, точка 2 по подточката б) се до-
даваат два нови става, кои гласат: 

„Надоместокот на име трошоци за професионал-
на рехабилитација на инвалидите на трудот во те-
кот на годината ќе се исплатува во височина од 
1/10 односно 1/14 од предвидениот паушален износ 
за секој инвалид на трудот упатен на професио-
налната рехабилитација, со тоа што конечната пре-
сметка ќ,е се изврши по завршувањето на рехаби-
литацијата". 

„Надоместокот на име трошоци за професио-
нална рехабилитација на инвалидите на трудот за-
течени на 31. ХП. 1968 година ќе се исплатува во 
височина на стварните трошоци за професионална 
рехабилитација во работните и други организации, 
заштитните работилници и центри за професионал-
на рехабилитација, додека професионалната реха-
билитација што се спроведува вон заштитните ра-
ботилници и центри за професионална рехабили-
тација на инвалидизираните лица на подрачјето на 
СР Македонија, се признаваат во височина утврдени 
со договорот за вршење на професионалната реха-
билитација, со претходна согласност на Републич-
киот завод за социјално осигурување — Скопје". 

П 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-1775/1 
3 јули 1969 година 

Скопје 

Претседател, 
Мара Минанова, с. р. 

240. 
Врз сенова на член 118 став 2 од Основниот за-

кон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67 Собранието 
па Републичката заедница на социјалното осигуру-
вање на работниците — Скопје, на седницата одр-
жана на 3 јули 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ 

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА ПЕН-
ЗИОНЕРИТЕ ВО 1968 ГОДИНА 

I 
Во Одлуката за користење на средствата за за-

крепнување на пензионерите во 1968 година („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 15/68) во точката VI став 
1, износот „814.412,67" се заменува со износот 
„837.043,20". 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО' ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-1778/1 
3 јули 1969 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Миланова, с. р. 

241. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОР-
НА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ПОВ-
ТОРНОТО ГЛАСАЊЕ ЗА ИЗБОР НА ПРА-
ТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА 
СОБРАНИЕТО НА СРМ ВО ИЗБОРНАТА 

ЕДИНИЦА СКОПЈЕ XI 

ДО РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 

С К О П Ј Е 

Републичката изборна комисија за избор на пра-
теници на Собранието на Социјалистичка републи-
ка Македонија, откако ги прими изборните акти од 
повторното гласање од Општинската изборна коми-
сија — Скопје, во смисла на член 166, а во врска 
со член 150 став 1 од Законот за избор на прате-
ници на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на Републичкиот собор на Собранието 
му го поднесува следниов 

И З В Е Ш Т А Ј 

ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ПОВТОРНОТО ГЛАСАЊЕ 
ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗБОРНАТА 

ЕДИНИЦА СКОПЈЕ XI 

1. На 6 мај 1969 година, во постапката за ве-
рификација на мандатите, Републичкиот собор на 
седницата од истата дата, донесе Одлука бр. 1500 со 
која го поништи изборот на пратеник на Репуб-
личкиот собор во изборната единица СКОПЈЕ XI. 



Стр. 540 - Бр. 26 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 11 јули 1969 

2. Републичката изборна комисија, врз основа 
Одлуката на Републичкиот собор и член 162 став 
2 и 3 од Законот за избор на пратеници на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, со 
решението бр. 329 од 13 мај 1969 година — распиша 
повторно гласање. 

5. Повторното гласање се изврши на 8 јуни 1969 
година. 

Општинската изборна комисија, во постапката 
за утврдување резултатот во изборната единица, 
утврди неправилности при спроведувањето на из-
борот во избирачкото место бр. 33. Постапувајќи по 
член 117 од Законот за избор на пратеници на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија, 
Општинската изборна комисија го поништи гласа-
њето на избирачкото место бр. 33 и со решение рас-
пиша повторно гласање за 22 јуни 1969 година. 

4. На повторното гласање избирачите гласаа за 
3-те потврдени кандидатури од страна на Општин-
ската изборна комисија. 

5. Повторното гласање се изврши во склад со 
одредбите од Законот за избор пратеници на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

6. Општинската изборна комисија за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија — Скопје, откако ги прими избор-
ните акти од повторното гласање на избирачкото 
место бр. 33, го утврди резултатот од повторното 
гласање во изборната единица СКОПЈЕ XI. 

7. Резултатот од повторното гласање во избор-
ната единица СКОПЈЕ XI е следен: 

Во изборната единица СКОПЈЕ XI од запиша-
ните 11.970 избирачи гласале 9.609 од кои: 

Кандидатот Боро Кралевски доби 2.208 гласови; 
Кандидатот Бранко Челикиќ доби 3.562 гласови; и 
Кандидатот Фаик Абди доби 3.676 гласови. 
Неважни гласачки ливчиња има 159. 
Според наведениот резултат, Општинската из-

борна комисија — Скопје, утврди дека за пратеник е 
избран АВДИ ФАИК, од Скопје што добил нај-
голем број на гласови — член 115 став 5 од Законот 
за избор на пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

8. Поднесувајќи го Извештајов, Републичката 
изборна комисија на Републичкиот собор му ги до-
ставува изборните акти што се однесуваат на пов-
торното гласање во изборната единица Скопје XI. 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

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

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

И ДУЌАНИТЕ 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на стопанските организации, на 
27.1.1969 година, рег. бр. 4/69, книга I е запишано 
под фирма: Самостоен погон — земјоделско стопан-
ство со продавници во Битола, на Индустриско-
прехранбениот комбинат „Конзерваекспорт" — Ско-
пје. Предмет на работењето на погонот е производ-
ство на секаков вид земјоделски производи; ука-
жување услуги со своите земјоделски машини — 
орање, дрлање, тењирање и сеење на други правни 
и физички лица на територијата на општината Би-
тола; продажба, на мало, на земјоделски произ-
води на земјоделското стопанство и конзервирани 
производи на фабриката, како и зеленчук, овошје, 
конзерви, слатка, компоти и сл.; продажба на пиво 
и деликатесни производи. Како дополнение на 

асортиманот погонот ќе врши продажба на ран 
зеленчук, јужно овошје, сушено овошје, ореви, ба-
деми и лешници, производство на други стопански 
организации, како и овошје и варива. 

Погонот е основан од ИПК „Конзерваекспорт" 
— Скопје, со одлуката бр. 35 од 3.XII.1968 година 
на работничкиот совет. Погонот е настанат од 
поранешниот погон — Земјоделско стопанство — 
Битола, на Самостојниот погон „Пелагонија" — Би-
тола. 

Погонот ќе го потпишува Томе Таповски, в.д. 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 4/69. (345) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31.XII.1968 година, рег. бр. 8/55, книга П е запишана 
под фирма: Продавница број 22 во Прилеп, ул. 
„Маршал Тито" бр. 104, на Трговското и посред-
ничко претпријатие „Моноверзал" од Прилеп. 

Продавницата ќе врши промет со сите видови 
колонијални стоки и потреби за домаќинствата 

Раководител на продавницата е Тоде Стојано-
ски. 

Продавницата е основана од Трговското и по-
средничко претпријатие „Моноверзал" од Прилеп, 
со одлуката на работничкиот совет од 21.IX.196i; 
година и уверението на санитарниот, пазарниот и 
трудовиот инспектор на Собранието на општината 
Прилеп. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 567/68. (346) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 31. XII. 1968 година, рег. бр. 8/55, книга И е за-
пишана под фирма: Продавница број 23 во Прилеп, 
ул. „Републиканска" бр. 45, на Трговското и по-
средничко претпријатие „Моноверзал" од Прилеп, 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на колонијални и други прехранбени стоки 
како и прехранбени артикли за домаќинството. 

Раководител на продавницата е Спасоски Во-
јислав. 

Продавницата е основана од Трговското по-
средничко претпријатие „Моноверзал" од Прилеп, 
со одлуката на работничкиот совет на 21. IX. 196о 
година и уверението на пазарниот, санитарниот и 
трудовиот инспектор на Собранието на општината 
Прилеп. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 568/68. (347) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. XII. 1968 година, рег. бр. 8/55, книга II е запи-
шана под фирма: Продавница број 28 во Прилеп, 
ул. „Сотка Георгиевски" бр. 17, на Трговското и 
посредничко претпријатие „Моноверзал" од При-
леп. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на градежен и огревен материјал. 

Раководител на продавницата е Калпаковски 
ѓорѓи. 

Продавницата е основана од Трговското и по-
средничко претпријатие „Моноверзал" од Прилеп, 
со одлуката на работничкиот совет од 14. X. 1968 
година и уверението на пазарниот, санитарниот, и 
трудовиот инспектор на Собранието на општината 
Прилеп. 
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Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 581/68. (348) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
на 31. XII. 1968 година, рег. бр. 8/55, книга И е за-
пишана под фирма: Продавница број 29 во При-
леп, ул. „Борис Кидрич" бр. 65, на Трговското и 
посредничко претпријатие „Моноверзал" од При-
леп. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на сите видови градежен и огревен ма-
теријал. 

Раководител на продавницата е Горески Ице. 
Продавницата е основана од Трговското и по-

средничко претпријатие „Моноверзал" од Прилеп, 
со одлуката на работничкиот совет од 14. X. 1968 
година и уверението на пазарниот, санитарниот и 
трудовиот инспектор на собранието на општината 
Прилеп. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 583/68. (349) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. XII. 1968 година, рег. бр. 8/55, книга II е за-
пишано под фирма: Складиште број 27 во Прилеп, 
ул. „Ленин" бб, на Трговското и посредничко прет-
пријатие „Моноверзал" од Прилеп. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на сите 
видови градежен и огревен материјал. 

Раководител на складиштето е Чкатроски Наум. 
Складиштен е основано од Трговското и по-

средничко претпријатие „Моноверзал" од Прилеп 
со одлуката на работничкиот совет од 14. X. 1968 
година и уверенијата на пазарниот, санитарниот 
и трудовиот инспектор на Собранието на општи-
ната Прилеп. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 582/68. (350) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. I. 1969 година, рег. бр. 27/56, книга III е запи-
шана под фирма: Продавница во Ресен, ул. „Мите 
Богоевски" бр. 50, на Претпријатието за занает-
чиски и монтажни работи „Слобода" од Охрид 
Предмет на работењето на продавницата е промет 
со производи врз база на лим и метал од сопствено 
производство, како дополнување на асортиманот и 
со градежни и електро-материјали. 

Раководител на продавницата е Митревски С. 
Стоимен. 

Продавницата е основана од Претпријатието 
„Слобода" од Охрид, со одлуката на работничкиот 
совет од 29. I. 1969 година, и решението бр. 04-134/1 
од 24. I. 1969 година, на Одделението за стопанство 
на Собранието на општината Ресен. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 59/69. (351) 

Ресен на Претпријатието за производство на ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци „Црвени стени" 
— Прилеп. Предмет на работењето на продавни-
цата е промет со алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци. 

Раководител на продавницата е Зенгоски Илија. 
Продавницата е основана од Претпријатието 

„Црвени стени" — Прилеп, со одлуката на работ-
ничкиот совет од 6. VIII. 1968 година и уверението 
бр. 04-7588/1 од 26. XII. 1968 година, на Одделе-
нието за стопанство на Собранието на општината 
Ресен. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 35/69. (352) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. I. 1969 година, рег. бр. 2/69, книга И е запи-
шана под фирма: Продавница во село Франгово, на 
Универзалното претпријатие „Солидарност" од 
Скопје. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на мало на прехранбени артикли, пред- -
мети за домашни потреби, мелнички преработки, 
деликатесни (освен сувомесни и млечни производи), 
алкохолни и безалкохолни пијалоци и мешана ин-
дустриска стока во помал обем. 

Раководител на продавницата е Мусовски Ем-
рула. 

Продавницата е основана од Универзалното 
претпријатие „Солидарност" од Скопје, со одлу-
ката бр. 945 од 24. VI. 1968 година, на работничкиот 
совет и решението УП. бр. 08-47/5 од 29. I. 1969 го-
дина, на Одделението за инспекциски работи на 
Собранието на општината Струга. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 43/69. (353) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30. I. 1969 година, рег. бр. 1/69, книга И е за-
пишана под фирма: Продавница во село Мисле-
шево, на Универзалното претпријатие „Солидар-
ност" од Скопје. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на мало на прехранбени ар-
тикли и предмети за домашни потреби, мелнички 
преработки, деликатесни (освен сувомесни и млеч-
ни производи), алкохолни и безалкохолни пијалоци 
и мешана индустриска стока, во помал обем. 

Раководител на продавницата е Прентовскп 
Јован. 

Продавницата е основана од Универзалното 
претпријатие „Солидарност" од Скопје, со одлуката 
бр. 945 од 24. VI. 1968 година, на работничкиот со-
вет и решението Уп. бр. 08-45/6 од 29. I. 1969 го-
дина, на Одделението за инспекциски работи на 
Собранието на општината Струга. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 44/69. (354) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. I. 1969 година, рег. бр. 84/55, книга II, е запи-
шана под фирма: Продавница „Црвени стени" во 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 28. П. 1969 година, рег. бр. 9/69, книга 9 е запи-
шано под фирма: Бифе во село Новаци, Битолско, 
на Спортскиот клуб „Кајмакчалан" од село Но-
ваци. Предмет на работењето на бифето е обаву-
вање угостителска дејност, без скара. 

Раководител на бифето е Благој Петровски. 
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Бифето е основано од Спортскиот клуб „Кај -
макчалан" од село Новаци, со одлуката бр. 23 од 
12. П. 1969 година на управниот одбор, и решение-
то на санитарниот и трудовиот инспектор, на Со-
бранието на општината Битола. 

Продавницата ќе ја потпишува Васил Гелевски. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 

бр. 90/69. (400) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. II. 1969 година, рег. бр. 6/69, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Ни-
кола Тесла" бр. 21, на Чевларската индустрија 
„Чик" од Куманово. Предмет на работењето на про-
давницата е промет со сите видови чевли произ-
ведени во фабриката и од други производители на 
чевли. 

Раководител на продавницата е Вељановски 
Александар. 

Продавницата е основана од Чевларската ин-
дустрија „Чик" — Куманово, со одлуката бр. 4/1 
од 20. I. 1969 година, на работничкиот совет и ре-
шението бр. 08-4951/1 од 14. И. 1969 година, на Па-
зарната инспекција на Собранието на општината 
Битола. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 75/69. (401) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во Регистарот на стопанските организации, на 
И. II. 1969 година, рег. бр. 5/69. книга I е запишана 
под фирма: Продавница во Битола, ул. „Маршал 
Тито" бр. 40, на Фабриката за чевли „Фрушка 
Гора" од Рума. Предмет на работењето на продав-
ницата е промет со чевли. 

Продавницата е основана од Фабриката за чев-
ли „Фрушка Гора" од Рума. со одлуката на ра-
ботничкиот совет од 21. X. 1968 година и решението 
бр. 03-332/1 од 28. I. 1969 година, на Пазарната ин-
спекција на Собранието на општината Битола. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Поповски Архил, раководител. 

Отт Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 62/69 (402) 

ул. „7 ноември" бр. 224 на Трговското претпријатие 
„Витамин" од Охрид. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на овошје и зеленчук 
преработки врз база на шеќер и какао, супи, кон-
центрати, алкохолни и безалкохолни пијалоци, јајца, 
млечни производи и маст, шеќер, брашно, тестени-
ни, само во оригинал опаковка. 

Раководител на продавницата е Петре Кузма-
новски. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Витамин" од Охрид, со одлуката бр. 407 
од 12. ХП. 1968 година, на работничкиот совет и 
решението бр, 07-1386 од 18. П. 1969 година, на 
Одделението за надзор и контрола на Собранието 
на општината Охрид. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 92/69. (404) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 5. И. 1969 година, рег. бр. 36/68, книга И е за-
пишана под фирма: Организација во состав за 
ПРОИЗВОДСТВО и обработка на тутун — Охрид, на 
Здруженото претпријатие „Југо тутун" од Ско-
пје. Предмет на работењето на организацијата е 
производство и обработка на тутун. 

Организацијата во состав е основана од Здру-
женото претпријатие „Југо-тутун" од Скопје, со 
одлуката бр. 2234 од 31. I. 1969 година, на работ-
ничкиот совет, 

Организацијата во состав ќе ја потпишуваат 
инж. Благородна Спасовска, в. д. директор и Брда-
р о в и Киро, ш е ф на сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 565/68. (405) 

Окружниот стопански суд во Битола об1авува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. П. 1969 година, рег. бр. 114/55, книга III е за-
пишана под фирма: Продавница број 8 во Охрид. 
УЛ. ,.Маршал Тито" бр. 11, на Трговското' прет-
цршатие „Витамин" од Охрид. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е промет со OBOinie и зе-
ленчук, млечни производи ВРЗ база на шеќер и 
какао, јајца, пиво и безалкоходни пшалоци. 

Раководител на продавницата е Алит Гани 
Умер. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Витамин" од Охрид, го одлуката бр. 
14^-3 од 29. X. 19^3 г^ттина, на работничкиот совет 
и решението бр. 07-1376 од 18. II. 1969 година, на 
Одделението за надзор и контрола на Собранието 
на општината Охрид. 

Продавницата ќе ia потпишува истото лице 
што го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Л и 
бр. 91/69. (403) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
11. II. 1969 година, рег. бр. 117/55, книга Ш е запи-
шана под фирма: Продавница во село Оровник, на 
Трговското претпријатие „Охридски магазин" од 
Охрид. Предмет на работењето на продавницата е 
промет со мешани трговски стоки. 

Раководител на продавницата е ЈГошкоски 
Спасе 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие -Охридски магазин" од Охрид, со одлуката 
бр. 02-2075/3 од 7. П. 1969 година, на работнич-
киот совет и решението на Одделението за над-
зор и контрола на Собранието на општината Ох-
рид. 

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

Од Окружниот стопански еуд во Битола, Фи 
бр. 72/69. (406) 

Окружниот стопански суд во Битола o6iaBVBa 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28. П. 1969 година, рег. бр. 114/55 книга III е за-
пишана под фирма: Продавница број 13 во Охрид, 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. П. 1969 година, рег. бр. 44/68, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. ,,Лазо' 
Поповски" бр. 10, на Сервисот за снабдување на 
занаетчиството на СРМ, на големо и мало „Занат-

сервис — Македонка" од Скопје. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е промет со репродук-
циони материјали за потребите на занаетчиството 
и алат. 

Раководител на продавницата е Митревски 
Траган. 

Продавницата е основана од Сервисот за снаб-
нУвање на занаетчиството „Занат-сервис — Македо-
нија" од Скопје, со одлуката бр. 3451 од 29. XI, 
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1968 година на работничкиот совет и уверенијата 
на пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор, 
на Собранието на општината Прилеп. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 484/63. (407) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. П. 1969 година, рег. бр. 7/69, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Сот-
ка Георгиеви" бр. 24, на Комбинатот за кожа и 
чевли од Пеќ. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на чевли. 

Раководител на продавницата е Ангеловски 
Бранко. 

Продавницата е основана од Комбинатот за 
кожа и чевли од Пеќ, со одлуката на работничкиот 
совет од 21. V. 1968 година и уверенијата од па-
зарниот, санитарниот и трудовиот инспектор на Со-
бранието на општината Прилеп. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 36/69 (408) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. III. 1969 година, рег. бр. 133/55, книга I е за-
пишана под фирма: Деловна единица во Битола 
на Претпријатието за прикажување на филмови 
„Градски кина" од Битола. Предмет на работењето 
на деловната единица е стопанисување со станбе-
ните згради на Претпријатието за прикажување 
на филмови „Градски кина" — Битола. 

Деловната единица е основана од Претприја-
тието за прикажување на филмови „Градски кина" 
од Битола, со одлуката на работничкиот совет од 
20 VIII. 1963 година и потврдата бр. 08-6440/1 од 
27. XI. 1968 година, на Трудовата инспекција на 
Собранието на општината Битола. 

Деловната единица ќе ја потпишува Орџанов 
Никола, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 70/69. (477) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. П. 1969 година, рег. бр. 123/55, книга II е запи-
шана под фирма: Продавница во Струга, ул. „Пар-
тизанска" бб, на Инвалидското претпријатие „При-
леп" од Прилеп. Продавницата ќе врши продажба 
на цигари, кибрит, таксени марки, судски марки 
и поштенски вредносници, разни обрасци за над-
лештва и установи, и разна стока ситничари ја. 

Раководител на продавницата е Чавкоска Пет-
кана. 

Продавницата е основана од Инвалидското прет-
пријатие „Прилеп" од Прилеп, со одлуката бр 
02-70/1 од 27. П. 1969 година на работничкиот со-
вет и решението на Одделението за инспекциски 
работи на Собранието на општината Струга. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 89/69. (409) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. Ш. 1969 година, рег. бр. 5/69, книга I е запи-
шано под фирма: Клуб — бифе во Битола, на Оп-
штинското здружение на пензионерите и инвали-
дите на трудот на СРМ — Битола. Предмет на ра-
ботењето на клубот — бифето е продажба на 
кафе, чај, локум, безалкохолни пијалоци, како и 
играње шах, домино и табла. 

Раководител на клубот — бифето е Христо 
Нечевски. 

Клубот — бифето е основано од Општинското 
здружение на пензионерите и инвалидите на тру-
дот на СРМ — Битола, со одлуката на извршниот 
одбор бр. 26/69 ед 23. И. 1969 година, и решението 
бр. 10-1212 од 17. Ш. 1969 година, на санитарниот 
инспектор на Собранието на општината — Би-
тола. 

Клубот — бифето ќе го потпишува Горѓи Ју-
руковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 126/69. (448) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. III. 1969 година, рег. бр. 2/62, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница за самопослужување 
„Пролет" — Битола ка ј населбата „Ушица", на 
Трговското претпријатие „Прехрана" од Битола. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на колонијални стоки и стоки за куќни по-
треби. 

Раководител на продавницата е Наумовски 
Трајан Васко. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Прехрана" од Битола, со одлуката бр. 
02-1623 од 23. X. 1963 година, на работничкиот со-
вет и решението бр. 08-уп 758 од 11. III. 1969 го-
дина, на трудовата инспекција на Собранието на 
општината Битола. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 40/69. (446) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 13. III. 1969 година, рег. бр. 46/55, книга I е 
запишана под фирма: Продавница во Битола, на 
Земјоделската задруга „Илинден" с. Старавина. 
Предмет на работењето на продавницата е промет 
со деликатесни стоки. 

Раководител на продавницата е С Т О Ј К О Ми-
тевски. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Илинден" од село Старавина, со одлуката 
бр. 43 од 15. П. 1969 година од работната заедница, 
и решението на санитарниот инспектор, на Собра-
нието на општината Битола. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
за потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 102/69. (449) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20, Ш. 1969 година, рег. бр. 21/64, книга I е запи-
шана под фирма: Угостителска единица „Малага" 
од Крушево, ул. „Благо Целе" бр. 3, на Трговското 
претпријатие „Универзал" од Крушево. Угости-
телската единица ќе врши угостителска дејност. 

Раководител на угостителската единица е Кочо 
Ќука. 

Работната единица е основана од Трговското 
претпријатие „Универзал" од Крушево, со одлуката 
бр. 01-42/2 од 10. П. 1969 година, на работничкиот 
совет и уверението на санитарната, пазарната и 
трудовата инспекција на Собранието на општината 
Крушево. 
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"Угостителската единица ќе ја потпишува ли-
цето што го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 110/69. (450) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 13. Ш. 1969 година, рег. бр. 14/55, книга III е 
запишана под фирма: Продавница во село Требе-
ништа, на Земјоделската задруга „Насте Настев-
ски" од село Требеништа. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на градежни и огрев-
ни материјали. 

Раководител на продавницата е Мајстороски 
Симон. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Насте Настески" од село Требеништа, со 
одлуката бр. 32 од 4. Ш. 1969 година, на советот 
на работната заедница, и решението на Одделе-
нието за надзор и контрола на Собранието на оп-
штината Охрид. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 105/69. (451) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. III. 1969 година, рег. бр. 3/69, книга И е запи-
шано под фирма: Стовариште во Охрид, ул. „Ки-
рил и Методи" бр. 1, на Трговското угостителско 
претпријатие „Снежана" од Ѓорче Петров. Пред-
мет на работењето на стовариштето е промет, на 
големо, со сите видови алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

Раководител на стовариштето е Василев Климе. 
Стовариштето е основано од Трговското уго-

стителско претпријатие „Снежана" од Ѓорче Петров, 
со одлуката бр. 97 од 21. I. 1969 година, на работ-
ничкиот совет и решението на Одделението за над-
зор и контрола на Собранието на општината Ох-
рид. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 107/69. (452) 

во кругот на Медицинскиот центар на „Жито Ма-
кедонија" — филијала во Охрид. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на леб и бели 
печива, производи врз база на шеќер и какао, 
бисквити, млеко и млечни производи, месни и су-
вомесни производи, конзерви од месо и риба, сули 
и концентрати на супи, безалкохолни пијалоци, ту-
тун и кибрит. 

Раководител на продавницата е Петрески Лазе. 
Продавницата е основана од „Жито Македонија" 

— Филијала во Охрид, со одлуката бр. 02-386/3 
од 3. VII. 1968 година, на работничкиот совет и ре-
шението бр. 07-913 од 25. И. 1969 година, на Одделе-
нието за надзор и контрола во Собранието на оп-
штината Охрид. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и филијалата во Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 116/69. (454) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. III. 1969 година, рег. бр. 12/59, книга III е за-
пишана под фирма: Продавница број 7 во Охрид 
во Горна Влашкамала, на „Жито Македонија" — 
Филијала во Охрид. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на леб и бели печива, 
производи врз база на шеќер и какао, бисквити, 
млеко и млечни производи, месни и сувомесни про-
изводи, конзерви од месо и риба, супи и концен-
трати на супи, и алкохолни и безалкохолни пија-
лоци. 

Раководител на продавницата е Ангелоски Ри-
сто. ' 

Продавницата е основана од „Жито Македонија" 
— Филијала во Охрид, со одлуката бр. 02-386/4 
од 3. VII. 1968 година на работничкиот совет, и ре-
шението бр. 07-912 од 25. П. 1969 година, на Од-
делението за надзор и контрола на Собранието на 
општината Охрид. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице? 
што ја потпишува и филијалата во Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 117/69. (455) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 31. III. 1969 година, рег. бр. 12/59, книга III е 
запишана под фирма: Продавница број 9 во Ох-
рид, во „Боска", на „Жито-Македонија" — Фили-
јала во Охрид. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба на леб и бели печива, произ-
води врз база на шеќер и какао, бисквити, млеко 
и млечни производи, месо и сувомесни производи, 
конзерви од месо и риба, супи и концентрати на 
супи, безалкохолни и алкохолни пијалоци, тутун 
и кибрит. 

Раководител на продавницата е Матоски Пе-
тар. 

Продавницата е основана од „Жито-Македо-
кија" — Филијала во Охрид, со одлуката бр. 02-
386/5 од 3. VII. 1969 година, на Одделението за 
надзор и контрола на Собранието на општината 
Охрид. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што ја 
потпишува и филијалата во Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 115/69. (453) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. III. 1969 година, рег. бр. 15/66, книга II е за-
пишано под фирма: Бифе во Охрид во кругот на 
Градското пазариште, на Инвалидското одморали-
ште „Сутјеска" од Охрид — како посебна угости-
телска единица на Сојузот на здруженијата на 
борците од НОВ на Македонија — Скопје. 

Бифето ќе врши угостителска дејност. 
Раководител на бифето е Јово Парталовски. 
Бифето е основано од Инвалидското одмора-

лиште „Сутјеска" од Охрид, со одлуката бр. 35-0201 
од 3. П. 1969 година, на работната заедница и ре-
шението уп. бр. 07-193 од 6. III. 1969 година на 
Одделението за надзор и контрола на Собранието 
на општината Охрид. 

Бифето ќе го потпишуваат истите лица што 
го потпишуваат и Инвалидското одморалиште „Сут-
јеска" од Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. Ш/б^. (456) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. III. 1969 година, рег. бр. 12/59, книга III е за-
пишана под фирма: Продавница број 8 во Охрид, 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 18. III. 1969 година, рег. бр. 4/69, книга II е за-
пишана под фирма: Пословница „Политика" во 
Охрид, ул. „Борис Кидрич" бр. 6, на Новинско-из-
давачкото претпријатие „Политика" од Белград. 
Предмет на работењето на пословницата е промет 
со весници, тутун, преработки од тутун, прибор за 
пушење, книжна конфекција и таксени марки. 
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Раководител на Пословницата е Душан Савиќ. 
Пословницата е основана од Новинско-издавач-

кото пртпријатие „Политика" од Белград, со одлу-
ката од работничкиот совет од 19. XI 1968 година, 
и решението од Одделението за надзор и контрола 
на Собранието на општината Охрид. 

Пословницата ќе ја потпишува Душан Савиќ, 
раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 113/69. (457) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. III. 1969 година, рег. бр. 6/57, книга III е запи-
шана под фирма: Продавница број 1 од Охрид (во 
кругот на Градското пазариште) на Земјоделската 
задруга „Горица" од Охрид. Предмет на работењето 
на продавницата е промет со вештачки ѓубрива, 
хемиски средства за заштита на растенијата и по-
садочен материјал. 

Раководител на продавницата е Владо Шур-
бан. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Горица" од Охрид бр. 01-139 од 25. III. 1969 
година, на задружниот совет и решението бр. 
07-895/68 од 14. III. 1969 година, на Одделението 
за надзор и контрола на Собранието на општината 
Охрид. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 128/69. (458) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. III. 1969 година, рег. бр. 6/57, книга III е за-
пишана под фирма: Продавница број 5 во село 
Лескоец, на Земјоделската задруга „Горица" од 
Охрид. Предмет на работењето на продавницата е 
промет со брашно. 

Раководител на продавницата е Мирјаноски 
Ѓоре. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Горица" од Охрид, со одлуката бр. 01-139 
од 25. III. 1969 година, на задружниот совет и ре-
шението бр. 07-898 од 19. III. 1969 година на Од-
делението за надзор и контрола на Собранието на 
општината Охрид. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 129/69. (459) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 27. Ш. 1969 година, рег. бр. 6/57, книга III е за-
пишана под фирма: Продавница број 4 во Охрид, 
(во кругот на градското пазариште) на Земјоделска-
та задруга „Горица" од Охрид. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на брашно. 

Раководител на продавницата е Бранко Л а за-
роски. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Горица" од Охрид, со одлуката бр. 01-139 
од 25. III. 1969 година на задружниот совет и ре-
шението бр. 07-899/68 од 14. III. 1969 година, на Од-
делението за надзор и контрола на Собранието на 
општината Охрид. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 127/69. (460) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. И. 1969 година, рег. бр. 8/69, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп, булевар 
„Маршал Тито" бб, на Комбинатот за изработка 
на облека, веш и чевли „Борец" од Травник. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба 
на облека, веш и чевли. 

Раководител на продавницата е Богоевски 
Илија. 

Продавницата е основана од Комбинатот за из-
работка на облека,, веш и чевли „Борец" од Трав-
ник, со одлуката бр. 92-1/68 од 17. VI. 1968 година 
и уверенијата на санитарниот, пазарниот и тру-
довиот инспектор на Собранието на општината 
Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува Богоевски Или-
ја, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 77/69. (461у 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 13. Ш. 1969 година, рег. бр. 8/55, книга II е за-
пишана под фирма: Продавница број 30 во При-
леп (до Градското кино), на Трговското посредничко 
претпријатие „Моноверзал" од Прилеп. Предмет 
на работењето на продавницата е промет со куќен 
намештај, електро-уреди од сите видови, галанте-
рија, конфекција, метражна стока и сите други 
потреби за дом и домаќинство, како и следните 
видови трговски стоки: постели, душеци, јоргани, 
јоги како и други трговски стоки, позамантерија, 
пластични производи и мушами. 

Раководител на продавницата е Горгимојкоски 
Трајан. 

Продавницата е основана од Трговското и по-
средничко претпријатие „Моноверзал" од Прилеп, 
со одлуката на работничкиот совет од 20. I. 1969 
година и решенијата на пазарниот, санитарниот и 
трудовиот инспектор на Собранието на општината 
Прилеп. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 86/69. (462) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. III. 1969 година, рег. бр. 1/63, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп, ул 
„Андон Славејко" бр. 19, на Задружената земјо-
делска задруга „Н. X. Орде Чопела" од Варош — 
Прилеп. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на брашно и сточна храна (зрнестп 
производи и концентрати). 

Раководител на продавницата е Јанески Ја-
начко. 

Продавницата е основана од Здружената земјо-
делска задруга „Н. X. Орде Чопела" — Варош, 
Прилеп, со одлуката бр. 02-301/1 од 27. I. 1969 
година на задружниот совет и уверенијата на па-
зарниот, санитарниот и трудовиот инспектор на 
Собранието на општината Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лицо 
што ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 130/69. (463) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 21. III. 1969 година, рег. бр. 6/69, книга I е за-
пишана под фирма: Продавница број 5 во При-
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леи, ул. „Републиканска" бр. 6, на Претпријатието 
за изработка на конфекција „Слобода" од Врање 
Предмет на работењето на продавницата е продажба 
на сите видови конфекциски производи што ги 
произведува претпријатието; производи од три-
котажа (машка, женска и детска); постелнина (јор-
гани, душеци, чаршави и останат дополнителен 
асортиман на слични дејности на конфекција. 

Раководител на продавницата е Тасевски 
Илија. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
изработка на конфекција „Слобода" од Врање, со 
одлуката бр. 7 од 3. I. 1969 година на работнич-
киот совет и уверенијата на пазарната, санитар-
ната и трудовата инспекција на Собранието на оп-
штината Прилеп. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 13/69. 0 (464) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. III. 1969 година, рег. бр. 11/55, книга IV е за-
пишана под фирма: Продавница во Ресен, ул. „Бо-
рис Кидрич" бр. 59, на Трговското претпршатио 
„Преспанско Езеро" од Ресен. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на мешана 
стока. 

Раководител на продавницата е Јорде Јанчев-
ски. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Преспанско Езеро" од Ресен, со одлу-
ката бр. 02-8/1 од 19. II. 1969 година, на работнич-
киот совет и решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Ресен. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 112/69. (465) 

предмети за домашни потреби, мелнички преработ-
ки, деликатесни производи (освен сувомесни про-
изводи) и мешана индустриска стока во помал 
обем (освен вештачко ѓубре, земјоделски алати и 
средства за заштита на растенијата). 

Раководител на продавницата е Ајро Рамадан 
Етем. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Напредок", с. Ложани, со одлуката бр. 
02-2665 од 5. XI. 1968 година, на работничкиот со-
вет и решението бр. 03-103/11 од 13. П. 1969 го-
дина, на Одделението за инспекциски работи на 
Собранието на општината Струга. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што ја 
потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 97/69. (467) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 25. III. 1969 година, рег. бр. 6/55, книга Ш е за-
пишана под фирма: Продавница број 20 во село 
Калишта, на Земјоделската задруга „Напредок" 
од с. Ложани. Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба, на мало, на прехранбени ар-
тикли и предмети за домашни потреби, мелнички 
преработки, деликатесни производи (освен суво-
месни производи), алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци и мешана индустриска стока, во помал 
обем. 

Раководител на продавницата е Демири Беби 
Мимини. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Напредок" од с. Ложани, со одлуката бр. 
02-392 од 27. П. 1969 година, на работничкиот со-
вет и решението бр. 08-397/23 од 21. III. 1969 го-
дина, на Одделението за инспекциски работи на 
Собранието на општината Струга. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 125/69. (468) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 4. III. 1969 година, рег. бр. 6/55, книга ТП е за-
пишана под фирма: Продавница во село Коро-
шишта, на Земјоделската задруга „Напредок", с 
Ложани. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба, на мало, на прехранбени артикли и 
предмети за домашни потреби, мелнички преработ-
ки, деликатесни производи (освен сувомесни про-
изводи), алкохолни и безалкохолни пијалоци и ме-
шана индустриска стока, во помал обем. 

Раководител на продавницата е Зубери Меди 
Азми. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Напредок" од село Ложани, со одлуката бр. 
02-375 од 21. И. 1969 година и решението бр. 08-
283/15 од 1. III. 1969 година, на Одделението за 
инспекциски работи на Собранието на општината 
Струга. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 96/69. (466) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 4. III. 1969 година, рег. бр. 6/55, книга Ш е за-
пишана под фирма: Продавница во село Радо-
лишта, на Земјоделската задруга „Напредок" с. 
Ложани. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба, на мало, на прехранбени артикли и 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 7. IV. 1969 година, рег. бр. 10/69, книга I е з а -
пишан под фирма: Клуб (кантина) во кругот на 
Специјалната болница за ТБЦ, — Битола, на Кул-
турно уметничкото друштво ,,Коцо' Рацин" при 
Специјалната болница за ТБЦ — Битола. Предмет 
на работењето на клубот е продажба на мешана 
стока. 

Раководител на клубот е Димче Куновски. 
Клубот е основан од Културно-уметничкото 

„Коцо Рацин" — на Специјалната болница за ТБЦ 
— Битола, со одлуката на управниот одбор од 2. 
IV. 1969 година, и решението бр. 10-1281 од 31. 
III. 1969 година, на санитарниот инспектор на Со-
бранието на општината Битола. 

Клубот ќе го потпишува Димче Куновски, ра-
ководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 140/69. (510) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. IV. 1969 година, рег. бр. 3/69, книга I е запишана" 
под фирма: Продавница во Битола, ул. ,Д мај" бр 
201, на Фабриката за чевли „Комуна" од Призрен. 
Предмет на работењето на продавницата е промет со 
сите видови чевли. 

Раководител на продавницата е Пројевски Јанко. 
Продавницата е основана од Фабриката за чев-
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ли „Комуна" од Призрен, со одлуката на работнич-
киот совет од 18. VI. 1968 година, и решението бр 
08-8571/1/257 од 25. XI. 1968 година, на Пазарната ин-
спекција на Собранието на општината Битола. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што ја 
потпишува фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 16/69. (511) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. IV. 1969 година, рег. бр. 52/55, книга I е запиша-
на под фирма: Продавница „11 октомври" во село 
Граешница, на Трговското претпријатие „Бигла" од 
Демир Хисар. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци, прехранбени артикли и предмети за куќни 
потреби, тутунски преработки, кибрит и прибор, тек-
стил, куса и плетена стока и конфекција, галанте-
риска и базарска стока и конфекција, детски играч-
ки, парфимериска и козметичка стока, железарска 
и метална^ стока, намештај и електрични уреди, бои, 
лакови, хемикалии и прибор, обувки, производи од 
гума, каучук и пластична маса, стакло, порцелан и 
керамичка стока, каделни и јутени производи и си-
те видови селскостопански производи. 

Раководител на продавницата е Кочовски Ацко. 
Продавницата е основана од Трговското прет-

при1атие „Бигла" — Демир Хисар, со одлуката бр. 
02-78/1 од 12. X. 1968 година, од работничкиот совет 
и решението бр. 08-1796/1 од 5. III. 1969 година, на 
Одделението за стопанство и финансии на Собра-
нието на општината Демир Хисар. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го 
потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи. 
бр. 148/69. (512) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. IV. 1969 година, рег. бр. 13/69, книга I е запиша-
на под фирма: Откупна заедница во Прилеп, ул. 
„Андон Слабејко" бр. 11, на Претпријатието за про-
мет на големо и мало со земјоделско-стсчарски 
производи и индустриски стоки „Кожар" од Скопје. 
Предмет на работењето на откупната заедница е 
промет со сурови и суви кожи. 

Раководител на откупната заедница е Методија 
Георгиевски. 

Откупната заедница е основана од Претприја-
тието за промет, на големо и мало, со земјоделско^ 
сточарски производи „Кожар" од Скопје, со одлу-
ката бр. 169 од 1. IV. 1969 година на работничкиот 
совет и уверенијата на пазарниот, санитарниот, тру-
довиот и градежниот инспектор на Собранието на 
општината Прилеп. 

Откупната заедница ќе ја потпишува Методија 
Георгиевски, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ф^ 
'бр. 171/69. (515) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. IV. 1969 година, рег. бр. 142/55, книга Ш е запи-
шана под фирма: Продавница број 15 во Охрид, ул 
„Гоце Делчев" бр. 79а, на Трговското претпријатие 
„Рибар" од Охрид. Предмет на работењето на про-
давницата е промет со прехранбени стоки и предме-
ти за куќни потреби. 

Раководител на продавницата е Ајдинче Иса. 
Продавницата е основана од Трговското прет-

пријатие „Рибар" од Охрид, со одлуката на работ-
ничкиот совет од 12. XI. 1968 година и решението 
бр. 07-324 од 1. IV. 1969 година, на Одделението за 
инспекциски служби на Собранието на општината 
Охрид. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 168/69. (513) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1969 година, рег. бр. 113/55, книга II е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Бор-
ка Талески" бр. 36, на Кондураџиската производна 
задруга „Борка Левата" од Прилеп. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на сите ви-
дови чевли, гумени и пластични производи, сите ви-
дови кожа и кожни производи — ташни, прибор за 
кондураџиски занает. 

Раководител на продавницата е Димески С. Бла-
гоја. 

Продавницата е основана од Кондураџиската 
производна задруга „Борка Левата" од Прилеп, со 
одлуката бр. 03-123/1 од 1. IV. 1969 година, на ра-
ботничкиот совет и уверенијата на пазарниот, сани-
тарниот и трудовиот инспектор на Собранието на 
општината Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 137/69. (516) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. IV. 1969 година, рег. бр. 114/55, книга III е запи-
шана под фирма: Продавница број 14 во Охрид, ул. 
„Питу Гули" на Трговското претпријатие „Витамин" 
од Охрид. Предмет на работењето на продавницата 
е промет со овошје и зеленчук, млеко и млечни про-
изводи, производи врз база на шеќер и какао, кон-
зерви, јајца,, алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
брашно, шеќер, сол, маснотии и тестенини. 

. Раководител на продавницата е Николоски Ј. 
Арсе. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Витамин" од Охрид, со одлуката бр. 95 
од 17. IV. 1969 година, на работната заедница и ре-
шението на Одделението за инспекциски служби на 
Собранието на општината Охрид. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 149/60. (514) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1969 година, рег. бр. 113/55, книга III е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Јане 
Сандански" бр. 22, на Кондураџиската производна 
задруга „Борка Левата" од Прилеп. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на чевли. 

Раководител на продавницата е Илиоска Славка. 
Продавницата е основана од Кондураџиската 

производна задруга „Борка Левата" од Прилеп, со 
одлуката бр. 911 од 13. I. 1969 година, на работнич-
киот совет и уверенијата на пазарниот, санитарниот 
и трудовиот инспектор, на Собранието на општина-
та Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 138/69. (517; 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. IV. 1969 година, рег. бр. 16/56, книга И е запиша-
на под фирма: Продавница во село Тополчани, на 
Земјоделското стопанство „Кузман Јосифовски — 
Питу", с. Славеј. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на мешани колонијални сто-
ки. 

Раководител на продавницата е Ристо Степа-
носки. 

Продавницата е основана од Земјоделското сто-
панство „Кузман Јосифовски — Питу", с. Славеј, со 
одлуката бр. 25813 од 24. III. 1969 година, на работ-
ничкиот совет и уверенијата на санитарниот, пазар-
ниот, трудов и ветеринарен инспектор на Собраниет Ј 
на општината Прилеп. 
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Продавницата ќе ja потпишува истото лице што 
го потпишува и земјоделското стопанство. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 143/69. (518) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. IV. 1969 година, рег. бр. 43/68, книга I е запиша-
на под фирма: Продавница број 54 во Прилеп, ул. 
„Маршал Тито" бр. 8, на Фабриката за текстилна 
конфекција и трикотажа „Напредок" — Ѓаковица. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на конфекциска стока, трикотажа, душеци, јор-
гани, перници, чаршафи и сите други производи на 
фабриката. 

Раководител на продавницата е Конески Анте. 
Продавницата е основана од Фабриката за тек-

стилна конфекција и трикотажа „Напредок" — Ѓа-
к о в и ч , со одлуката бр. 1570 од 5. VTI. 1968 год. на 
работничкиот совет, и решенијата на пазарниот, са-
нитарниот и трудовиот инспектор на Собранието на 
општината Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува Конески Анте, 
раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
С-о. 154/1969 год. (519) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дока во регистарот на стопанските организации, на 
25. IV. 1969 година, рег. бр. 4/57, книга И е запиша-
на под фирма: Продавница — отворено складиште 
во Прилеп, ул. „Илинденска" бб, на Дрвно-индус-
трискиот комбинат „Црни Бор" од Прилеп. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на гра-
дежна столарија, режана граѓа, градежен матери-
јал, огревно дрво и сл. 

Раководител на продавницата е Стојаноски Ви-
деви, 

Продавницата е основана од Дрвно-индустрис-
киот комбинат „Црни Бор" од Прилеп, со одлуката 
бр. 02-4645 од 3. IV. 1969 година, на работничкиот со-
вет и уверенијата на пазарниот, санитарниот и тру-
довиот инспектор на Собранието на општината При-
ЛЃ П. 

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

Од Окрз^жниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 169/69. t (520) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. IV. 1969 година, рег. бр. 5/69, книга И е запиша-
но под фирма: Туристичко-сообраќајно претприја-
тие „Преспатурист" во Ресен. Предмет на работе-
њето на претпријатието е давање на туристичко-
угостителски услуги во хотели, пансиони, ресторани, 
мотели, кампови и бифеа, туристичко посредување, 
давање на комунални услуги и одржување на ко-
мунални објекти, езерски и патен сообраќај, транс-
порт, давање на механички услуги, промет на мало 
со прехранбени, колонијални, индустриски стоки и 
сувенири, туристичка пропаганда, менувачка служ-
ба, продавање на билети во патниот сообраќај и па-
сошна служба. 

Претпријатието е настанато со соединување на 
Туристичко-угостителското претпријатие „Турист" — 
Ресен, Летовалиштето „Отешево" — Отешево-, Заед-
ница на одморалиштата „Преспанско Езеро" — Пре-
тор, Претпријатието за езерски сообраќај — Царина, 
со одлуките од работните колективи од 13. III. 1969 
година. 

Претпријатието ќе го потпишува Борис Ристев 
Јоновски, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 160/69. (521) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. IV. 1969 година, рег. бр. 1/69, книга II е запиша-
на под фирма: Продавница во село Болно, на Зем-

јоделската задруга „Препород" од село Болно. Пред-
мет на работењето на продавницата е промет со ин-
дустриска и прехранбена стока. 

Раководител на продавницата е Сане Герасов-
ски. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Препород" од село Болно, со одлуката на ра-
ботничкиот совет од 6. IV. 1969 година и уверението 
бр. 04-6545/1 од 15. IV. 1969 година, на Одделението 
за стопанство на Собранието на општината Ресен. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 150/69. (522) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. IV. 1969 година, рег. бр. 1/69, книга II е запишана 
под фирма: Земјоделска задруга „Препород", со се-
диште во село Болно, Ресенско. Предмет на работе-
њето па задругата е откуп и промет на селскосто-
пански производи; промет на индустриски и пре-
хранбени производи; откуп и сеча на огревни дрва; 
производство и промет на вар; коперација со инди-
видуални земјоделски производители. 

Задругата е основана на основачкото собрание 
од група граѓани и тоа: Киме Поповски, Булатовиќ 
Радојица, Круме Поповски, Боре Ѓоршевски, Кру-
ме Боримечкоски, Науме Котевски, Тоде Наумовски, 
Бојан Попоски, ѓорѓи Поповски, Панде Попоски, 
Бојан Источки, Митуш Поповски, Дане Герассски, 
Симо Апостоловски, Христо Милевски, Живко Рис-
тевски, Милевски Љубин, Кире Суклевски, Пере 
Источки, Борче Источки, Пеце Булатовиќ, Таше 
Ристевски, Поповски Сандре, Кире Наумовски, На-
умовски Митко, Апостоловски Гога, Илче Павлевски, 
Герасоски Христо, Петро Јанески, Кире Поповски 
Христо Ѓоргиевски, Кире Поповски, Славе Герасов-
ски, Круме Србиновски, Борис Герасовски, Наумов-
ски Блаже, Маџароски Атанас, Унче Поповски, Јон-
че Ѓоршевски, Јонче Поповски, Манчевски Н. Жив-
ко, Гоне Герсовски, Сотир Богоевски, Тоде Богоев-
ски, Кицо Радески, Красе Манчевски, Панде Гер-
совски, Миле Наумовски, Круме Богоевски и Санко 
Србиновски, со одлуката од основачкото собрание 
од 16. IV. 1968 година. 

Овластено лице за потпишување на задругата е 
Киро Суклевски, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 60/69. (523) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IV. 1969 година, рег. бр. 74/55, книга III е запи-
шана под фирма: Продавница во село Драслајца, на 
Трговското претпријатие „Струшка трговија" — 
Струга Предмет на работењето на продавницата е 
продажба, на мало, на сите видови прехранбени, 
индустриски, земјоделски и други стоки и произ-
води од дејноста на матичното претпријатие. 

Раководител на продавницата е Милошевски 
Кирил. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Струшка трговија" од Струга, со одлука-
та бр. 02-897/1 од 23. IV. 1969 година, на работнич-
киот совет и решението бр. 08-1961/36 од 29. IV. 1969 
година, на Одделението за инспекциски работи на 
Собранието на општината Струга. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 176/69. (527) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IV. 1969 година, рег. бр. 74/55, книга III е запи-
шана под фирма: Продавница во село Ливада, на 
Трговското претпријатие „Струшка трговија" од 
Струга. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба, на мало, на сите видови прехранбени, 



П Јули шб9 СЛУЖБЕН БЕСНИК НА СРМ 

индустриски, земјоделски. и други стоки и произво-
ди ед регистрираната дејност на матичното прет-
пријатие. 

Раководител на продавницата е Зиба Фуат. 
Продавницата е основана од Трговското прет-

пријатие „Струшка трговија" од Струга, со одлуката 
бр. 02-897/2 од 23. IV. 1969 година, на работничкиот 
совет и решението бр. 08-1960/37 од 29. IV. 1969 го-
дина, на Одделението за инспекциски работи на Со-
бранието на општината Струга. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице штс 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 175/69. (525) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14. XII. 1967 година, страна 444, реден број 1 е за-
пишано основањ.ето на Продавница, со седиште во с. 
Мокриево, Струмичко. 

Продавницата ќе обавува продажба на сите ви-
дови сопствена конфекција, а како дополнение на 
асортиманот ќе продава и производи од други про-
изводители, различна трико-конфекција, галантери-
ја, позамантерија, кожна галантерија и сл. 

Продавницата е основана од Производната јор-
ганџиска и шивачка задруга „Бела постела" од 
Скопје. 

Раководител на продавницата е Нада Вртева, 
која не е овластена да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на задру-
гата. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 354 од 2. IX. 
1967 година на работничкиот совет на задругата, и 
уверението бр. 07-306671 од 20. V. 1967 година, на 
Санитарната инспекција на Собранието на општи-
ната — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 413/67. (130) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1176, страна 909, книга I е запишано под 
фирма: Ѕидаро-фасадерско и молерско претприја-
тие „Радика" — Скопје, ул. „Индустриска" бр. 1. 
Предмет на работењет-о на претпријатието е ѕидаро-
фасадерска и молерска дејност. 

Претпријатието е основано од задружниот совет 
на Ѕидаро-фасадерската и молерска задруга „Ра-
дика" — Скопје, со одлуката од одржаната седница 
на 1. XII. 1967 година, со прераснување на задру-
гата во претпријатие. 

Препријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат Крстев Оливер, в. д. директор, Га-
џовски Спиро и Синани Ебип, во границите на овла-
стувањето. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Претпријатието е конституирано на 10. XII. 1967 

година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 23 од 18. I .1968 година. (296) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Стојанка Варсаќовска, Скопје. (3836) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Гн,ил ане на име Вехби Калаба, Скопје. (3837) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Рифат Агуши, Скопје. (3838) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Ремзи Ати, ул „Тод Богданоски" 
бр. 10, Гостивар. (2440) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Берово на име Санија Усеин ПараЈлиска, Бе-
рово. (2441) 

Здравствена легитимација бр. 14420, издадена 
од КЗСО — Филијала—Делчево на име Петруш 
Јованов Костадинов, с. Каменица, Делчево, (2442) 

Здравствена легитимација на име Саво Дончиќ, 
Рудник „Саса", Делчево. (2443) 

Здравствена легитимација на име Иван Паунов, 
с. Саса, Делчево. (2444) 

Здравствена легитимација на име Ќамуран Де-
миров, ул. „С. Стојменов" бр. 100, Кочани. (2445) 

Здравствена легитимација на име Садбер Деми-
ров, ул. „Сл. Стојменов" бр. 100, Кочани. (2446) 

Здравствена легитимација на име Зија Муста-
фов, ул. „Сл. Стојменов" бр. 69, Кочани. (2447) 

Здравствена легитимација на име Спиро Д. 
Ефремов, с. Уларци, Кочани (2448) 

Индекс бр. 450, издаден од Педагошката акаде-
мија — Битола на име Весна Јовановска, ул. „Со-
лунска" бр. 286а, Битола. (2450) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Бајриша Ибраимовска, ул. „Сутје-
ска" бр. 56а, Битола. (2451) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Рефка Баталовска, ул. „Солунска" 
бр. 14, Битола. (2452) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Мила Стојковиќ, ул. „Ленинова" 
бр, 15, Битола. ' (2453) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Благој Велјанов, ул. „Стерјо Геор-
гиев" бр. 7, Битола. (2454) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Неда Неделковска, ул. „Караорман" 
бр. 20, Битола. (2455) 

Здравствена легитимација на име Драги М. 
Спасовски, ул. „М. Ацев" бр. 4, Битола. (2456) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Борис Милевски, с. Црнобуки, Би-
тола. (2457) 

Свидетелство за VIII одделение за возрасни на 
име Методија Богески, „Пелагонија" — Прилеп. 

(2458) 
Здравствена легитимација на име Иге Василев-

ски, Рудник „Партизан" Прилеп. (2459) 
Здравствена легитимација издадена од КЗСО 

— Филијала—Дебар на име Јајо Јајовски, с. Го-
ренци, Дебар. (2461) 

Здравствена легитимација на име Виолета То-
чева, ул. „Нада Бутникошарева" бр. 1, Т. Велес. 

(2462) 
Здравствена легитимација на име Цвета Точева, 

ул. „Н. Бутникошарева" бр. 1, Т. Велес. (2463) 
Здравствена легитимација бр. 1847, издадена од 

ЗСО — Неготино на име Ќемал Пашев Неготино. 
(2464) 

Здравствена легитимација бр. 1334 на име Ему-
арем Мемиши, с. Нераште, Тетово. (2465) 

Здравствена легитимација на име Адем Рецепи, 
с. Нераште, Тетово. (2466) 

Здравствена легитимација на име Севдије Ре-
цепи, с. Нераште, Тетово. (2467) 

Здравствена легитимација на име Феризате Ре-
цепи, с. Нераште. Тетово. (2468) 

Здравствена легитимација на име Тафије Ре-
цепи, с. Нераште, Тетово (2469) 

Здравствена легитимација на име Зибеџет Ре-
цепи, с. Нераште, Тетово. (2470) 

Здравствена легитимација бр. 39397, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Шпреса Марина, ул. 
„Борис Кидрич" бр 75, Гостивар. (2471) 

Здравствена легитимација на име Трајан А. 
Јорданов, с. Нивичани, Кочани (2472) 

Здравствена легитимација на име Драга Ми-
цова, с. Оризари. Кочани. (2473) 
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Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Берово на мие Мустафа К. Дуровски, с. Двори-
ште, Берово. (2474) 

Здравствена легитимација бр. 9429, издадена од 
Виница на име Јованка Стојанова Стојкова, с. Ле-
ски, Виница. (2475) 

Возачка дозвола бр. 350, издадена од ОВР — 
Виница на име Владо Анѓел Арсовски, ул. „М. 
Тито" бр. 25, Виница. (2476) 

Здравствена легитимација на име Ратомир Ан-
тиќ, ул. „Прилепска" згр. I/II влез, 39 стан, Би-
тола. (2477) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Битола на име Јован Шумковски, ул. „Д. Груев" 
бр. 30, Битола. (2478) 

Здравствена легитимација на име Даница Сто-
јановска, с. Конопница, Кр. Паланка. (2479) 

Здравствена легитимација на име Миланка Де-
мирович, с. Гор. Оризари, Т. Велес. (2480) 

Здравствена легитимација на име Ајша Иља-
зова, с. Мелница, Т. Велес. (2481) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Берово на име Павлина Цикарска, Берово. (2482) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Делчево на име Станојко Петар Бог-
дановски, ул. „Царевоселска" бр. 74, Делчево. 

Здравствена легитимација на име Блаже А. Ар-
сов, с. Прибачево, Кочани. (2485) 

Здравствена легитимација на мие Лазар Г. 
Стоилков, с. Оризари, Кочани. (2486) 

Здравствена легитимација на име Киро Алек-
сов, с. Грлани, Кочани. (2487) 

Здравствна легитимација на име Бусе Стани-
шеков, с. Соколарци, Кочани. (2488) 

Земјоделска здравствена лгитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Рада Гулевска, с. Ку-
куречани, Битола. (2489) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Десанка Наумова, с. 
Поешево, Битола. (2490) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Наиле Алиевски, с. 
Кишава, Битола. (2491) 

Здравствена легитимација на име Димче Мар-
ков, ул. „Г. Делчев" бр. 29а, Битола. (2492) 

Свидетелство од VIII одд,еление на име Ратка 
Апостолоска, с. Забрчани, Прилеп. (2493) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Тодор Мирчески, ул. „М. Пијаде" 
бр. 126, Прилеп. (2494) 

Свидетелство бр. 896/64 на име Стојмен В. Мар-
ковски, с. Дурачка Река, Хр. Паланка. (2495) 

Здравствена легитимација бр. 6633, издадена од 
КЗСО — Филијала—Дебар на име Енвер Бајрам 
Бизатоски, с. Житинени, Дебар. (2496) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Дебар на име Бајро Дашурије, с. Коњаре, Дебар. 

Свидетелство од VIII одделение на име Мара 
Јорданова, ул. „ЈНА" бр. 80, Кавадарци. (2498) 

Инвалидска книшка бр. 2624 на име Гафур Џ. 
Бајрами, ул. „Ново село" бр. 55, Тетово. (3499) 

Здравствена легитимација на име Ана Костов-
ска, ул. „И. Р. Лола" бр. 167, Тетово. (2500) 

Ученичка книшка на име Амет Рамадани, с. 
М. Речане, Тетово. (2501) 

Здравствена легитимација бр. 47122 на име 
Живко Бојаноски, ул. „Битолска", Тетово. (2502) 

Свидетелство од III одделение, бр. 0301/292-1 
на име Насир Мустафаи, ул. „Илинденска" бр. 
58а, Тетово. (2503) 

Здравствена легитимација на име Асије Ибра-
ими, ул. „Полог" бр. 14, Тетово. (2504) 

Работна книшка бр. 3329 на име Ружди Ре-
цепи, Гостивар. (2505) 

Здравствена легитимација бр. 18235 на име Зо-
ран Илиевски, ул. „Гоце Делчев" бр. 3, Гостивар. 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Берово на име Горѓи А. Габерски, с. Русиново, 
Берово. (2507) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
Филијала — Делчево на име Галина С. Николов-
ска, с. Киселица, Делчево. (2508) 
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Здравствена легитимација на име Ленче Арсо-
ва, ул. „Л. Андонов" бр. 13/1, Кочани. (2509) 

Здравтсвена легитимација бр. 9770. издадена од 
ЗСО — Филијала — Кочани на име Бистра Бла-
жева, с. Градец, Виница. (2510) 

Здравствена легитимација бр. 9771, издадена од 
ЗСО — Филијала — Кочани на име Лимона Бла-
жева, с. Градец, Виница. (2511) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
Славе Глигуроски, с. Долнени, Прилеп. (2513) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Менан Хајрула, ул. „Јоаким Крчов-
ски" бр. 19, Битола. (2514) 

Земјоделска здравствена легитимации на име 
Веле С. Каревски, с. Добромири, Битола. (2515) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Глигор Петковски, ул. „Драгор" бр. 
36, Битола. (2516) 

Работна книшка рег. бр. 36255, серија бр. 29706 
на име Јован Писановски, ул. „Дебар" бр. 73а, Би-
тола. (2517) 

Здравствена леигтимација бр. 73189, издадена од 
ЗСО — Прилеп на име Борис Селчанец. ул. „Или-
ја Јовчески" бр. 1, Варош. Прилеп. (2518) 

Свидетелство за II клас, издадено од Гимна-
зијата „Ј. Б. Тито" на име Стојна Ковачевска, 
ул. „Боримечка" бр. 48, Битола. (2519) 

Свидететлство за VIII одделение на име Бош-
ко Велески, с. Ивањевци, Битола. (2520) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Фана Кочановска , ул. „Козјак" бр. 
22, Битола. (2521) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ефтим Токовски, ул. „Ив. Милути-
новиќ" бр. 68, Битола. (2522) 

Свидетелство за завршен I клас, дел бр. 
01-298/5, на име Драган Филиповски, Ќр. Паланка 

(2523) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 1914 

на име Живко Стојковски, с Сливница, Битола. 
(2524) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 53217 
на име Јаворка Стојаковска, с. Сливница, Битола. 

(2525) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 47433 

на име Снежана Стојковска, с. Сливница Битола. 
(2526) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 1917 
на име Петра Стојчевска, с Сливница, Битола. 

(2527) 
Земјоделска здравствена легитимација бр. 1913 

на име Дана Стојковска, с. Сливница, Битола. (2528) 
Здравствена легитимација на име Лена Алек-

совска, с. Беранци, Битола. (2529) 
Здравствена легитимација на име Кире Гичев-

ски, ул. „Струшка" бр. 28, Битола. (2530) 
Здравствена легитимација на име Петар Мали-

ков, ул. „Цар Самоил" бр. 78, Битола. (2531) 
Здравствена легитимација рег. бр. 657/137 на име 

Ангелина Понгочиќ, ул. „Мукос" бр. 138, Битола. 
(2532) 

Здравствена легитимација на име Фети Фета-
хи, с. Боговиње, Тетово. (2533) 

Здравствена легитимација бр. 2959 на име Ни-
кола Георгиев, ул. ,,В. Кидрич" бр. 45, Тетово. (2534) 

Здравствена легитимација на име Станко Стој-
ковски, с. Дулица, Длчево. (2535) 

Здравствена легитимација на име Ќани А. Аде-
мов, ул. „С. Стојменов" бр. 39, Кочани. (2536) 

Здравствена легитимација бр. 9045 на име Вик-
тор К. Равњак, „кеј Револуција" бр. 5, Кочани. 

(2537) 
Здравствена легитимација на име Фердо А. Ста-

менков, с. Калиманци, Кочани. (2538) 
Здравствена легитимација на име Русе Коцев, 

с. Прибачево, Кочани. (2539) 
Здравствена легитимација на име Ванчо М. Ла-

заров, с. Гор. Подлог, Кочани. (2540) 
Возачка дозвола бр. 37, издадена од ОВР — 

Крушево на име Михајло Милески, ул. „Манчу 
Матак" бр. 25, Крушево. (2542) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
- Филијала — Ресен на име Челик Амедовски, 
ул. „Гоце Делчев" бр. 11, Ресен. (2545) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
- Филијала — Ресен на име Садик Амедовски, ул. 
„Гоце Делчев" бр. 11, Ресен. (2546) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
- Филијала — Ресен на име Бајрам Амедовски, 
ул. „Гоце Делчев" бр. 11, Ресен. (2547) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
- Филијала — Ресен на име Кадрија Амедовски, 
ул. „Гоце Делчев" бр. 11, Ресен. (2548) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Санде Димитриевски, Скопје. (2549) 

Свидететлство за завршено I година ЕМУЗУС 
„Коце Металец" — Скопје, на име Владо Веља-
новски, Скопје. (2550) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Метуш Бектеши, Скопје. (2551) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
СкопЈе на име Исмаил Амиди, Скопје. (2552) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Живко и Огнен Чинго, Скопје. (2553) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Фејзуловски, с. Белим-
бегово, Скопје. (2554) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трендафилка Ќехаја , Скопје. (2555) 

Здравствена, легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ислам Лужа, Скопје. (2556) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Веле Манојлов, Скопје. (2557) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исуф Османи, Скопје. (2558) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рафајло Брзјанин, Скопје. (2559) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Раде Камчевски, Скопје. (2560) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Економското училиште „Борис Кидрич" — Скоп-
је на име Велко Б. Атанасовски, Скопје. (2561) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петкана Г. Белковска, Скопје. (2562) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Каџибанов, Скопје. (2563) 

Карта за намалено патување, издадена од Град-
скиот собораќај во Скопје на име Ристо Каџибанов, 
Скопје. (2564) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цвета С. Колчева, Скопје. (2565) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Каревски, Скопје. (2566) 

Здарвствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан Костовски, Скопје. (2567) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јана Рајковс^а, Скопје. (2568) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Пан-
че Т. Прошевски, Скопје. (2569) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драгица Младенова, Скопје. (2570) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Емилија Белушинска, Скопје. (2571) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Никола Марковски, Скопје. (2572) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Брижита Таневска, Скопје. (2573) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фоне Кузмановски, Скопје. (2574) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на нем Фаик, Наиме и Хатмије, Нухи, 
Скопје. (2575) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гордана Анѓеловска, Скопје. (2576) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исадит Љутвиу, Скопје. (2577) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Гоговски, Скопје. (2578) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струмица на име Динчо Горгиев, Скопје. (2579) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кичево на име Душан Ѓоргиевски, Скопје. (2580) 
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Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
СкопЈе на име Шабан и Абуше Рецепи Скопје. 

(25И1) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Горица Петровска, Скопје. (2582) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Амед Амедов, Скопје. (8583) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Душко Василевски, Скопје. (2584) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Мирјана Ачковска, Скопје. (2585) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Павлина Јанева, Скопје. (2586) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Роксанда Самарџиу Скопје. (2587) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Београд на име Винко ЈоЗиќ, Скопје. (2588) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Франица Јаковиќ, Скопје. (2589) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ристана Блажевска, Скопје. (2590) 
Здравствена легитимација бр. 482115, издадена 

од ЗСО — Скопје на име Костадин Костовски, 
Скопје. (2591) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Савка Ивановска, Скопје. (2592) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Фети Шахин, Скопје. (2593) 

Здравствена легитимација идзадена од ЗСО — 
Скопје на име Назми Љачи, Скопје. (2594) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кариман Садри, Скопје. (2595) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Митра и Доца Ничевски, Скопје. 

(2596) 
Здравствена легитимаицја издадена од ЗСО — 

Скопје на име Кочо Ташков, Скопје. (2597) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Рада Белковска, Скопје. (2598) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Балкза Мустафова, Скопје. (2599) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Радивоје Миленковиќ, Скопје. (2600) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Љубе Симоновски, Скопје. (2601) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Реџеп и Неџиб Амедови, Скопје. 
(2602) 

Диплома за завршен испит за квалификуван 
работник .— металостругар, издадена од Собранието 
на општината Куманово, бр. 04179/7 66 година 
на име Тодорчо Ангеловски, ул. „ЈНА" бр. 16, 
Куманово. (2603) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Роса Лазова, Скопје: (2604) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Левкова, Скопје. (2605) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Димишковски, Скопје. (2606) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Салије Абди, Скопје. (2607) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Нусрета и Нусрет Кардовиќ, Скопје. 

(2608) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скојпе на име Усамедин А. Узеиров, Скопје. (2609) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Стојче Сладиновски, Скопје. (2610) 
Воена книшка издадена од Хан — Пјесак, СР 

Б и X на име Љубомир Трајковски, Скопје. (2611) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Трендафил Кривошаев, Скопје. (2612) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Џелбиар Фејзуловски, Скопје. (2613) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Христина Мучева, Скопје. (2614) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Спасо Симоновски Скопје. (2615) 
Здравствена легитимација издадна од ЗСО — 

Скопје на име Јованка Павиќ, Скопје. (2616 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Атиџе Хашани, Скопје. (2617) 
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Излезе од печат новата збирка 
У С Т А В 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
и 
У С Т А В 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 
СО СИТЕ ДОСЕГАШНИ И НАЈНОВИТЕ 
УСТАВНИ АМАНДМАНИ И ОБЈАСНУВАЊА 
Збирката ја приготвил Ѓорѓи Цаца. 
Во ова четврто издание поместен е и Уставот 

на СФРЈ во текстот што беше. прогласен на 7 април 
1963 година, а текстот на Уставот на СРМ е даден 
во неговиот пречистен текст што е приготвен со 
оглед на измените извршени со Уставниот закон за 
измени на Уставот на СРМ, прогласен на 22 јануари 
1965 година. Со тоа е извршено и пренумерирањето 
на главите и членовите на Уставот. 

Ова најново издание има за цел да го олесни 
користењето на уставите во практичната примена, 
бидејќи во збирката се дадени и објаснувања ви 
врска со извршените измени. 

Цена 15 динари. 
л 

Ви ги препорачуваме и следните изданија сс 
кои располагаме во ограничен број примероци: 

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ 
ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ 
ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
- СО ОБРАСЦИ 
Цена 5 динари. 
Р Е Г И С Т А Р 
НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ 
1945—1968 
Издание 1969 
Цена 25 динари. 
САМОУПРАВУВАЊЕ И ОБЛИЦИ НА 
НАДЗОР ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Цена 20 динари. 

Збирка на 
И З Б О Р Н И З А К О Н И 
ЗАКОН ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ 
НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 
ЗАКОН ЗА ИЗБОР НА ОДБОРНИЦИ НА 
ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА 
Издание - 1969 
Цена 9 динари. 
ПРАВНАТА ПОЛОЖБА НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВО СФРЈ 
Цена 30 динари. 
Порачки прима Одделението за претплата на 

Службен весник на СРМ, Скопје, пошт. фах 51. 
Жиро сметка 401-1-16 кај Службата на општестве-
ното книговодство — Скопје. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. VIII. 1968 година, рег. бр. 109/55, книга III е за-
пишано следното: Здруженото претпријатие за ус-
луги и снабдување во земјоделството, сервис и ме-
ханички поправки на сите видови мотори, моторни 
возила и орудија „Механика" од Охрид, престанува 

со својата работа и се брише од регистарот на сто-
панските организации, кој го води овој суд, поради 
присоединување кон Автотуристичкото претпријатие 
„Галеб" од Охрид. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 195 од 28. III. 196"3 година на работничкиот 
совет на Претпријатието „Механика" од Охрид и 
одлуката бр. 02-1595/2 од 30. V. 1968, односно од 29. 
V. 1968 година на работничкиот совет на Автотурис-
тичкото претпријатие „Галеб" од Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 269/68. (1977) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
страна 25, книга Ш е запишано следното: Досегаш-
ниот в. д. директор на Претпријатието за автотран-
спорт и шпедиција „АТШ" — Неготино — Вардар 
Фердинанд Бозалков е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За директор на Претпријатието на автотран-
спорт и шпедиција „АТШ" — Неготино — Вардар 
е назначен Никола Кушев, кој претпријатието ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува со новона-
значениот потписник Ѓурѓа Цветкова, шеф на смет-
ководството, сметано од 31. VII. 1968 година, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 390 од 25. IX. 1968 год. (2011) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1107, страна 1451, книга V, е запишано след-
ното: Трговското претпријатие на големо и мале 
„Универзал-инвест" — Скопје, ул. „Илинденска" бр. 
24 се преселува од ул. „Илинденска" бр. 24 на улица 
„Иво Рибар Лола" бр. 118 во Скопје, согласно со 
одлуката на работничкиот совет од одржаната сед-
ница на 22. IV. 1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 625 од 21. VIII. 1968 година. (2031; 

СОДРЖИНА 
х Страна 

237у" Закон за распишување заем за зголему-
вање на запосленоста — — — — — 537 

238.//Закон за изменување и дополнување на 
Законот за определување на стопата на 
придонесот за запослување — — — — 538 

239у^Одлука за дополнување на Одлуката за 
височината на делот на средствата на 
Фондот на инвалидското и пензиското 
осигурување што припаѓа на комунал-
ните заедници на социјалното осигуру-
вање на работниците на име надоместок 
на фондовите на здравственото осигу-
рување за трошоците на професионал-
ната рехабилитација и заложувањето на 
инвалидите на трудот за 1969 година — 539 

240/ Одлука за измена на Одлуката за ко-
ристење на средствата за закрепнување 
на пензионерите во 1968 гоидна — — 539 

241. Извештај на Републичката изборна коми-
сија за резултатот од повторното гласа-
ње за избор на пратеник на Републичкиот 
собор на Собранието на СРМ — — — 539 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријати,е, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај 
Службата на општественото книговодство. Печат: Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


