
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 19 април 1968 
С к о п ј е 

Број 14 Год. XXIV 

Претплатата за 1968 год. изнесува 
55 (5.500) дин. Овој број чини 1,63 
(160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16. 

131. 
Врз основа на член 50 став 3 од Законот за за-

штита на спомениците на културата („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 16/65), Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ ФУНКЦИЈАТА НА ЧЛЕНО-
ВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА 
СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови 
на Советот на Републичкиот завод за заштита на 
спомениците на културата — Скопје: 

1. инж. Радомир Велинец, асистент на Архи-
тектонско-градежниот факултет во Скопје; 

2. Аница Петрушева, виши кустос на Е к о л о ш -
киот музеј во Скопје и 

3. Драган Шојлевски, инженер во Заводот за 
урбанизам и станбено-комунална техника во Скопје. 

II. За членови на Советот на Републичкиот за -
вод за заштита на спомениците на културата, со 
мандат од две години се именуваат: 

1. дипл. инж. арх. Звонко Никулски , директор 
на Заводот за урбанизам и станбено-комунална 
техника; 

2. Методија Соколовски, редовен професор на 
Филозофскиот факултет во Скопје; 

3. Ж и в к о Василевски, член на Извршниот од-
бор на Републичката конференција на ССРНМ. 

Ш. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-625/1 
22 март 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

132. 
Врз основа на член 15 од Законот за Републич-

киот фонд за научно-истражувачка работа („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 14/65), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧНО-
ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

I. Се разрешува Ангел Чемерски од функцијата 
претседател на Управниот одбор на Републичкиот 
фонд за научно-истражувачка работа, по негово 
барање. 

И. Се разрешува Спасител К у л јан од функци-
јата член на Управниот одбор на Републичкиот 
фонд за научно-истражувачка работа. 

III. Во Управниот одбор на Републичкиот фонд 
за научно-истражувачка работа, се именуваат: 

а) за претседател 
Гога Николовски, секретар на Републичката 

конференција на ССРНМ; 
б) за член 
Нанче Илиевски, директор на сектор во Ж е л е -

зарницата „Скопје" во Скопје. 
IV. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-853/1 
22 март 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

133. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за ре-

публичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

I. Се именува за советник на директорот на Ре-
публичкиот завод за општествено планирање Сто-
јан Калеов, раководител на група во Републичкиот 
завод за општествено планирање. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувашето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Б р 14-2679/1-67 
22 март 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

134. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА 
И ТРГОВИЈА 

I. Се разрешува од должност помошник на ре-
публичкиот секретар за индустрија и трговија инж. 
Благоја Филиповски, поради заминување на нова 
должност. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-854/1 
22 март 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 
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135. 
Врз основа на член 11 од Законот за Републич-

киот фонд за истражувачки работи во рударството 
(„Службен весник на СРМ" бр. 22/66), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ 

ВО РУДАРСТВОТО 

I. Се именува за директор на Републичкиот 
фонд за истражувачки работи во рударството инж. 
Благоја Филиповски, досегашен помошник на ре-
публичкиот секретар за индустрија и трговија. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-855/1 
22 март 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

136. 
Врз основа на член 57 од Законот -за архив-

ската граѓа и архивите („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АРХИВОТ НА 

МАКЕДОНИЈА 
I. Се именува за директор на Архивот на Ма-

кедонија Димче Стојанов —• Мире од Скопје. 
II. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-533/1 
22 март 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

137. 
Врз основа на член 11 став 2 од Законот за усло-

вите под кои работни организации можат да про-
изведуваат и доработуваат семе („Службен весник 
на СРМ", бр. 36/66), републичкиот секретар за зем-
јоделство и шумарство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА БРИШЕЊЕ ОД СПИСОКОТ НА РАБОТНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОДНОСНО СТРУЧНИ СЛУЖБИ 
КОИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ 
СТРУЧНА КОНТРОЛА НА ПРОИЗВОДСТВОТО 
НА СЕМЕ, ЗА УТВРДУВАЊЕ КВАЛИТЕТОТ НА 

СЕМЕ И ЗА ВРШЕЊЕ АНАЛИЗА НА СЕМЕТО 
1. Од списокот на работни организации односно 

стручни служби кои исполнуваат услови за вршење 
стручна контрола на производство на семе, за утвр-
дување квалитетот на семето и за вршење анализа 
на семето утврдени со решение број 07-784/1 од 10. 
IV. 1967 година („Службен весник на СРМ", бр. 15/67), 
се брише Институтот за маслодајни култури — К а -
вадарци, а сега Земјоделска опитна станица поради 
неисполнување на условите предвидени со член 3, 
6 и 7 од Законот за условите под кои работни орга-
низации можат да произведуваат и доработуваат 
семе. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш со до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-718 
5 април 1968 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
;; Инж. Трајко Апостоловски, е. р. 

138. 
Врз основа на точка Ш од Одлуката на Изврш-

ниот одбор на Стопанската банка — Скопје за по-
блиските намени и услови за давање кредити од 
средствата на Кредитниот фонд за станбено-кому-
налната изградба во 1968 година, донесена на сед-
ницата од 27. Ш. 1968 година, Стопанската банка 
— Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ СТОПАН-
СКАТА БАНКА — СКОПЈЕ ЌЕ ДАВА КРЕДИТИ 
ЗА УЧЕСТВО ВО ИЗГРАДБА НА КОМУНАЛНИ 

ОБЈЕКТИ 
I. Стопанската банка — Скопје (во натамош-

ниот текст: Банка), од средствата на Кредитниот 
фонд за станбено-комуналната изградба во 1968 го-
дина, ќе дава кредити за учество во изградбата на 
комунални објекти (водовод и канализација). 

II. Корисници на кредитите од претходната точ-
ка можат да бидат комунални работни организа-
ции и општествено-политички заедници. 

III. Кредитите од точката I ќе се одобруваат 
под следниве услови: 

— срок за враќање до 15 години, 
— интересна стопа 1°/о годишно, и 
— учество најмалку 60% од претсметковната 

вредност на инвестицијата. 
IV. Корисниците на кредитите се должни да 

обезбедат средства за полагање 10°/о гарантен износ 
од пресметковната вредност на инвестиционите ра -
боти за кои според важечките прописи се плаќа 
гарантен износ. 

V. Првенство при давањето на кредитите ќе 
имаат инвеститорите кои: 

1. ќе обезбедат поголемо учество од пропиша-
ното со конкурсот; 

2. ќе понудат покус срок за изградба на ин-
вестициониот објект и за враќање на кредитот. 

VI. Кон барањето за кредит кредитобарачите 
треба да поднесат: 

1. Инвестициона програма составена според Ос-
новниот закон за изградба на инвестициони објек-
ти („Службен лист на СФРЈ", бр. 20/67); 

2. Доказ за обезбедување на средства за учес-
тво во трошоците на инвестицијата и гарантен из-
нос. Доказот треба да биде заверен од страна на 
Банката к а ј која се водат тие средства дека таа е 
согласна да изврши блокирање на постојните сред-
ства и на приливот на средствата БО висина на по-
требните средства за учество и гарантен износ; 

3. Извод од записникот од одржаната седница 
на надлежниот орган на која е одлучено да се за-
должи претпријатието, односно општествено-поли-
тичката заедница; 

4. Завршна сметка (ако инвеститорот е стопан-
ска организација) за последната година. 

VII. Одобрувањето на кредитот Банката може 
да го услови со поднесување на гаранција. 

VIII. Барањето за кредит, со сите прилози од 
точката VI (освен под 4), се поднесува во 2 (два) 
примероци до Стопанската банка — Скопје, во срок 
од 45 дена од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија". 

IX. Со објавувањето на овој конкурс преста-
нува да важи Конкурсот за условите и начинот 
под кои Стопанската банка — Скопје ќе дава кре-
дити за "изградба на комунални објекти („Сл. вес-
ник на СРМ", бр. 34/66). 

X. Конкурсот влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 11/549 
8 април 1968 година 

Скопје 
Стопанска банка — Скопје 

Генерален директор, 
Тр. Ивановски, е. р. 
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Службени објави 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРО-
ИЗВОДИТЕЛИ НА СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 10 од Законот за 
условите под кои работни организации можат да 
произведуваат и доработуваат семе, објавува дека 
во регистарот на производители на семе се запиша-
ни следните организации: 

— Земјоделскиот комбинат „Пречанско јабол-
ко" — Ресен за производство на семе од фуражни 
култури. Рег. број 39, страна 39, книга I, решение 
бр. 10-193/1 од 5. III. 1968 година; 

— Институтот за памук — Струмица за произ-
водство на семе од градинарски култури. Рег. број 
19, страна 19, книга I, решение бр. 10-297/2 од 12. III. 
1968 година; 

— Земјоделското стопанство „Сопотско Поле", 
е. Сопот за производство на семе од индустриски 
култури — памук. Рег. број 10, страна 10, книга I, 
решение број 10-408 од 12. III. 1968 годрша; 

— Земјоделската задруга „Ран производ" — Ку-
маново за производство на семе од индустриски 
култури — памук. Рег. број 15, страна 15, книга I, 
решение број 10-491/1 од 12. III. 1968 година. 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОРА-

БОТУВАЧИ НА СЕМЕ 

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

— Земјоделскиот комбинат „Пречанско јабол-
ко" — Ресен за доработка на семе од фуражни кул-
тури (сточен грашок и лупина). Рег. број 30, страна 
30, книга I, решение бр. 10-193/2 од 5. III. 1968 го-
дина; 

— Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пела-
гонија" — Битола за доработка на семе од житни 
култури. Рег. број 31, страна 31, книга I, решение 
бр. 10-507 од 12. III. 1968 година. 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

О Б Ј А В А 

ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИ НА СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 11 став 2 од Законот 
за условите под кои работни организации можат да 
произведуваат и доработуваат семе, објавува дека 
од Регистарот на производители на семе се брише 
следната организација: 

— Институтот за маслодајни култури, а сега 
Земјоделска опитна станица во Кавадарци за про-
изводство на семе од индустриски и фуражни кул-
тури. Рег. број 5, страна 5, книга I, решение број 
07-476/1 од 10. IV. 1967 година. 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

О Б Ј А В А 
ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ДОРАБОТУ-

ВАЧИ НА СЕМЕ 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и 

шумарство, во смисла на член 11 став 2 од Зако-
нот за условите под кои работни организации мо-
жат да произведуваат и доработуваат семе, обја-
вува дека од Регистарот на доработувачи на семе се 
брише следната организација: 

— Институтот за маслодајни култури — Кава-
дарци, а сега Земјоделска опитна станица, за дора-
ботка на семе од индустриски и фуражни култури. 
Рег. број 3, страна 3, книга I, решение број 07-476/8 
од 10. IV. 1967 година. 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

шттчтч т\ мт 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 
При Окружниот суд во Скопје е заведен спор 

по тужбата на тужителот Напрта Данило од Ма-
ќ е н и ц а против тужената Напрта Елена од Кичево, 
сега со непознато место на живеење, за развод на 
брак. Вредност на спорот 500 нови динари. 

Се поканува тужената Елена Напрта, во срок 
од 30 дена да се јави лично во судот или да ја до-
стави својата сегашна адреса. 

До колку во одредениот срок тужената не се 
јави, ќе ќ биде поставен привремен старател во 
смисла на член 77 и 78 од ЗПП, кој ќе ги заста-
пува нејзините интереси во предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 205/68. (32) 
ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП 

Во овој суд е покрената оставинска постапка 
по смртта на Павле Алфонс За јфет од Штип. 

Бидејќи не се знае дали оставителот има на-
следници се повикуваат лицата кои полагаат право 
на наследство да се пријават на овој суд во срок од 
1 година од денот на објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на СРМ" — Скопје. 

По истекувањето на овој срок ако не се јави 
никој кој полага право на наследство оставината 
согласно член 133 од ЗН ќе се предаде на Општин-
ското собрание — Штип. 

Од Општинскиот суд во Штип, О. бр. 114/65. 
(31) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-

стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршен III клас Вечерна трговска школа во При-
леп, во учебната 1933/34 година, на име Методија 
Здравев Лешкоски од Прилеп, ул. „Илија Игески*' 
бр. 5. 

Се поканува секое лице што го нашло или ќе 
го најде горенаведеното свидетелство да јави на 
Општинскиот суд во Прилеп, во срок од 3 месеци 
по објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 310/68. 
(30) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 
Општинскиот суд во Гостивар, по правната ра-

бота на тужителот К а ј а ј и Афуз Усеин, ул. „Ле-
нинградска" бр. 2 — Гостивар, против тужениот Га-
ши Мустафа Хаким од Гостивар, сега со непознато 
место на живеење, поради неисполнување на дого-
вор во износ од н. дин. 1.800, постави привремен за-
стапник и тоа Тајар Гушо, учител во Осумгодиш-
н о ^ училиште „Моша Пијаде" — Гостивар, врз ос-
нова на член 77 став 2 т. 4 од ЗПП, бидејќи местото 
на живеење на тужениот е непознато, а нема пол-
номошник. 
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Поставениот привремен застапник ќе го заста-
пува тужениот во напред наведената правна рабо-
та се додека тужениот или неговиот полномошник 
не се појават пред овој суд, односно додека орга-
нот на старателството не го извести судот дека е по-
ставен старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, П. бр. 227 од 
21. Ш. 1968 година. (28) 

ЛИКВИДАЦИЈА 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. III. 1967 година, страна 42, реден број 6, е запи-
т а н о следното: Бирото за книговодство во Штип 
престана со својата работа и е ставено во редовна 
ликвидација. 

Ликвидационата комисија ја сочинуваат: Бо-
жилов Михаил, Бреслиски Ладе и Марковиќ Ми-
лица. 

Претседател на ликвидационата комисија е Ла-
де Бреслиски, кој е овластен да ги потпишува си-
те финансиски документи. 

Ставањето на Бирото во редовна ликвидација 
е запишано во регистарот врз основа записникот 
на членовите на ликвидационата комисија од 17.1. 
1967 година и решението бр. 01-8308/1 од 29. ХП. 
1966 година на Собранието на општината Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
77/67. (729) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 262, стра-
на 71, книга II е запишана под фирма: Завод за 
запослување на работниците — Гостивар — Испо-
става во Дебар. Предмет на работењето на испоста-
вата е: да врши стручно оспособување и преквали-
фикација на времено безработните лица, да врши 
подготовки на привремено безработните работници 
за запослување, да прима пријави за слободни ра-
ботни места, упразнети работни места и запослени 
работници во работните организации, како и да дава 
препораки за запослување на работници, да врши 
евиденција на привремено незапослените како и да 
издава потребни потврди на работниците дека се 
под евиденција, како и други потврди за кои ќе 
води евиденција Испоставата, ќе поднесува реше-
нија за материјално обезбедување^ на привремено 
безпаботните од тоа подрачје, кои ќе ги потпишува 
шефот на испоставата, ќе врши заверка на здрав-
ствените книшки на привремено незапослените ра-
ботници и нивните семејства, ќе подготвува месеч-
ни и шестомесечни извештаи за движењето на при-
времено незапослените и нивните права, како и 
други извештаи, ќе врши и други работи кои ќе му 
бидат ставени во надлежност од страна на заводот. 

Испоставата е основана од Општинскиот завод 
за запослување на работниците — Гостивар, со од-
лука бо. 01-704/1 од 1. X. 1966 година. 

Испоставата во Дебар ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластувањето 
Јован Штерјоски, ш е ф на Испоставата. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од О К Р У Ж Н И О Т стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 342 од 17. XI. 1966 година. (5) 

њето, со стариот регистриран потписник Пандилов-
ски Благоја, сметано од 8. IX. 1967 година. 

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

бр. 85 од 29. IX. 1967 година. (1570) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 19. V. 1967 го-
дина, рег. бр. 132/65 е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на прима-
риусот д-р Сободан Тодора Паламаревиќ, директор 
на Специјалната болница за коснозглобна ТБЦ — 
Охрид. 

Се овластува д-р Петар Илиев Мостров, дирек-
тор, да ја потпишува установата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 19/67. (1019) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 30. I. 1967 го-
дина, рег. број 137/65, е запишано конституирањето 
на Медицинскиот центар во Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 9/67. (172) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 14. VI. 1967 го-
дина, рег. број 11/66, е запишано следното: Се про-
ширува дејноста на Работничкиот универзитет во 
Ресен, уште со вршење поправки на радио ТВ апа-
рати, вршење електроинсталатерски дејности и вр-
шење поправки на сите апарати на домаќинството. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 04-220/1 од 8. IV. 1967 година од работничкиот со-
вет на Работничкиот универзитет — Ресен и со-
гласноста бр. 04-5366/1 од 14. VI. 1967 година на Со-
бранието на општината Ресен — Одделение за сто-
панство — Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 23/67. (1264) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 25. XI. 1966 го-
дина, страна 87, реден број 2, е запишана проме-
ната на досегашниот директор на Локалната радио 
станица од Струмица, Горѓи Митев, на чие место за 
в. д. директор е назначен Горѓи Јанев. 

Промената на директорот е запишана во реги-
старот врз основа одлуката бр. 49 од 5. X. 1966 го-
дина на работната заедница на установата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 116/66. (121) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 496, стра-
на 21, книга III е запишано следното: На досегаш-
ниот директор на Основното училиште „Маршал 
Тито" — е. Орланци, Кичевско, Стреоски Атанас, 
му престанува правото за потпишување, бидејќи е 
разрешен од должност. 

За директор на Основното училиште „Маршал 
Тито" село Орланци, Кичевско е назначен Михај -
л о в е ^ . Зоран, кој училиштето ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овластува-

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 13. И. 1967 го-
дина, страна 72, реден број 3 е запишана промената 
на досегашниот в. л. директор на Управата за град-
ско зеленило од Штип, Александар Нацев, на чие 
место за в. д. директор е назначен инж. агроном 
Зоран Којзеклиски. 

Правото за потпишување на досегашниот кни-
гово^ител, Васил Велев и натаму продолжува. 

Впишувањето е извршено РО регистарот ВРЗ 
основа поднесената пријава бр. 05-63/1 од 4. II. 1967 
година од страна на в. д. директорот на установата, 
одлуката бр. 05-62/1 од 4. II. 1967 гп кича на Р а ^ т -
н-чтн заедница и решението бр. 01-8319/1 от 29. XII. 
1966 година на Собранието на општината Штип. 

От Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 11/67. (872) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на задругите, на 31. V. 1967 го-
дина, рег. број 24/55, книга II е запишано следното: 
Земјоделската задруга „Победа" е. Бешиште се ста-
ва под присилна управа, а за присилен управител е 
назначен Шокоски Илија од Прилеп, кој е овластен 
да ја потпишува задругата. 
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Земјоделската задруга „Победа" е. Бешиште е 
ставена под присилна управа со решение бр. 01-
1903/1 од 27. IV. 1967 година на Општинското собра-
ние — Прилеп со кое е одреден и присилниот упра-
вител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 147/67. (1052) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 200, стра-
на 389, книга П, е запишано следното: Се брише од 
регистарот на задругите, од рег. бр. 200, страна 389, 
книга П Сточарско-живинарската задруга „Македо-
нија" село Арнакија, Скопско, бидејќи се присое-
динува со Градежно-занаетчиската задруга „Идни-
на" од село Виница, Кочанско, во Работна органи-
зација за производство, откуп, продажба, градба, 
висока и ниска, занаетчиски услуги, сточарство, 
живинарство и рибарство „Славеј" во село Виница, 
Кочанско. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 844 од 29. ХП. 1966 година. (218) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 26. VI. 1967 го-
дина, страна 108, ред. број 1 е запишано основањето 
на Продавница, со седиште на патот Рудник —-
Дамјан. 

Продавницата ќе врши продажба на индустриски, 
прехранбени и земјоделски производи, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од страна на Земјо-
делската задруга „Пилав Тепе" Сд е. Дамјан — Ра -
довишко. 

Раководител на Продавницата е Грозда Мит-
рова, која не е овластена да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го врши директорот на задругата. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 136 од 5. V. 1967 
год. на работничкиот совет на задругата и увере-
нието бр. 1139 од 6. V. 1967 година на Санитарниот 
инспектор на Собранието на општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 196/67. (1182) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 30. X. 1967 го-
дина, страна 125, реден број 5 е запишано основање 
на Откупна станица, со седиште во село Дабиље, 
Струмичко. Откупната станица врши откуп на сите 
видови земјоделски производи. 

Откупната станица е основана од Земјоделската 
задруга „Струмешница" е. Дабиље, Струмичко. 

Раководител на Откупната станица е Васил М. 
Пецанов, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
задругата. 

Впишувањето на Откупната станица е извршено 
во регистарот врз основа одлуката бр. 945 од 10. X. 
1967 година, на Задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 363/67. (1693) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 7. VI. 1967 го-
дина, страна 121, реден број 1 е запишано основа-
њето на Земјоделската задруга „Јане Сандански", 
со седиште во село Муртино, Струмичко. Предмет 
на работењето на задругата е организирање и уна-
предување на земјоделството во целост; вршење на 
сите услуги во земјоделството; набавка на репро-
дукциони материјали, како и набавка на земјодел-
ски машини (алатки) за потребите на земјоделските 
производители; откуп на сите видови земјоделски 
како и сточарски производи; снабдување на сите 
видови индустриски и прехранбени (колонијални) 
стоки; вршење на угостителски услуги со промет 
на алкохолни и безалкохолни пијалоци како и про-
мет со сувомесни производи. 

Задругата ќе ја потпишуваат Никола Манев, 
в. д. директор и Јосиф Илија Јовев, претседател на 
задружниот совет. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на уверението бр. 07-4073/1 од 30. V. 1967 го-
дина на Санитарниот инспектор на Собранието на 
општината Струмица и одлуката бр. 01-1/67 од 9. V. 
1967 година на основачите на задругата и тоа: Ма-
невски Никола, Јовевски, Јосиф, Јовска Милка, Ко-
цевски Р. Борис, Коцев П. Алекса, Милчев Р. Ти-
мо, Георгиев Л. Атанас, Јовевски Атанас Јосиф, 
Поцков К. Павле, Поцков Т. Ванчо, Илиев П. Бо-
рис, Гуголанов Р. Алекса, Паланков И. Лазар, Буч-
ков Илија Ванчо, Азманов Ј. Јосиф, Велков Т. Ва-
сил, Велков Т. Костаки, Бучков Р. Трајко, Панов М. 
Мојсеј, Донев К. Трајко, Крстев Котев Миле, Јо-
вев Танев Здравко, Трајков Боцев Киро, Бучков 
Илија Гоне, Николов Божинчев Јосиф, Паланков 
Лазаров Благој, Божинчев Никола Васил, Конев 
Павлов Асен, Трајков Гоцев Благој, Пандев Илиев 
Асен и Поцков Костадинов Тимо. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 196/67. (1187) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 198, страна 
381, книга II е запишано следното: Досегашниот 
директор на Земјоделската задруга „Река", е. Ор-
ланци, Скопје, Белули Рамадан Иса, е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на Земјоделската задруга „Ре-
ка"— село Орланци е назначен Неби Џафер Вели, 
кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, со ново-
назначениот потписник Даути Имер, книговодител, 
сметано од 15. VI. 1967 година. 

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

бр. 578 од 16. VI. 1967 година. (1065) 

Окружниот ошпански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. број 97, страна 
465, книга I е запишано следното: Досегашниот пот-
писник на Самостојниот градежно-занаетчиски по-
гон во Скопје, ул. „Партизанска" бр. 5, на Станбено-
штедната задруга „20 јуни" — Скопје Андов Васил, 
книговодител, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За нов потписник на Самостојниот градежно-
занаетчиски погон во Скопје на Станбено штедната 
задруга „20 јуни" — Скопје е назначен Догов Горѓи 
Петар, технички раководител, кој ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, со стариот регистриран потписник Дура-
ковски Фејзула Мемет, раководител, сметано од 15. 
VI. 1967 година. 

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

бр. 577 од 16. VI. 1967 година. (1005) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. број 198, стра-
на 381, книга II е запишано следното: Дејноста на 
Набавно-продажната задруга „Река", село Ор ланци, 
Скопско, согласно одлуката бр. 67 од 10. .III. 1967 
година и елаборатот за економска оправданост се 
проширува и со: снабдување со прехранбени ар-
тикли, индустриска стока, колонијал, галантерија, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, текстил, гра-
дежен материјал, огревно дрво и сточна храна на 
мало; врши откуп на сите видови земјоделски про-
изводи, жива стока (крупна и ситна) и сточни про-
изводи, огревен и градежен материјал, кооперирање 
со земјоделски производители во земјоделството, 
сточарството, говедарството, свињарството, живи-
нарството, пчеларството и други видови домашни 
ракотворби; производство на овошје и зеленчук, 
лековити билки, природна ракија, сточни и млечни 



Стр. 214 — Бр. 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 19 април 1968 

производи, дрвени преработки од сопствено сени-
ште, производство на вар и други производи кои 
ги има на својот терен. 

Од Окружниот стопански СУД ВО Скопје, Фи 
бр. 445 од 22. VI. 1967 година. (901) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. број 198, стра-
на 381, книга I е запишано следното: Седиштето на 
Набавно-продажната задруга „Река" село Брест се 
преместува од село Брест во село Орланци, Скоп-
ско, согласно одлуката бр. 54 од 27. II. 1967 година 
на задружниот совет и решението бр. 06-2561 од 21. 
II. 1967 година на Собранието на општината Кале — 
Скопје. 

Досегашниот управен одбор е сменет и за чле-
нови на новиот управен одбор се избрани, согласно 
записникот бр. 52 од 24. II. 1967 година, од одржа-
ниот состанок на задружниот совет следните лица: 
Амети Челеби, Шаип Ајвази, Џемаил Рахмани, 
Алија Авди, Али Џафери, Саут Имер, Раман Фера-
ти. За претседател на управниот одбор е избран 
Џемаил Рахмани. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 204 од 4. III. 1967 година. (428) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 25. XI. 1966 го-
дина, страна 99, реден број 7 е запишана промената 
на досегашниот управник на Земјоделската задруга 
(под присилна управа) „Беласица" од е. Костурино, 
Струмичко, Петар Терезиев, на чие место за при-
силен управител е назначен Стојан Атанасов Митев. 

Потписникот Мило Николов Ѓорѓиев и натаму 
останува да ја потпишува задругата. 

Промената на управителот е запишана во реги-
старот врз основа решението бр. 1944/1 од 17. III. 
1966 година, на собранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 99/66. (147) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, на 9. V. 1967 го-
дина, страна 65, реден број 1 е запишано основање 
на Занаетчиско-молерофарбарска задруга „Сјај", со 
седиште во Штип. Задругата ќе обавува молеро-
фарбарска дејност. 

В. д. управител на задругата е Митруш Нацев. 
Впишувањето е извршено во регистарот врз 

основа записникот на санитарниот инспектор при 
Собранието на општината Штип и одлуката на осно-
вачкото собрание што го сочинуваат група граѓани: 
Митруш Нацев, Стојче Трајчев, Горѓи Богданов, 
Лазо Арсов, Павле Орданов, Панче Манев, Стојче 
Донев, Ванчо Герасимов, Коле Иванов и В^со Велев, 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 140/67. (1117) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 1, страна 
7, книга I е запишано следното: Земјоделската за-
друга „Нов живот" — село Папрадник, под при-
силна управа, ќе ја потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат во границите на овластувањето, 
присилниот управник Османовски Фазлија и Мус-
лиовски Дамаил, шеф на сметководството на за-
другата, сметано од 23. VII. 1966 година. 

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

бр. 648/21. XII. 1966 година. (324) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 270, стра-
на 1055, книга I е запишано следното: Дејноста на 
Градежно-занаетчиската задруга „Лисец" — Кри-
ва Паланка, се проширува согласно одлуката на 
работничкиот совет и елаборатот за економска оп-
равданост и со: производство на градежни цигли, 

одржување на возен парк и вршење на механички 
услуги. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 255 од 22. V. 1967 година. (909) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 60, страна 
235, е запишано следното: Досегашниот в. д. ди-
ректор на Земјоделската задруга „Нова Македо-
нија", село Страцин, Кумановско, Стојко Лазарев-
ски, е разрешен од должност и му престанува пра-
вото за потпишување. 

За директор на Земјоделската задруга „Нова 
Македонија", село Страцин, Кумановско, е назна-
чен Војо Ангеловски, кој задругата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со стариот регистриран потписник 
Зарко Митевски, книговодител, сметано од 6. VI. 
1967 година. 

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

бр. 559 од 16 VI. 1967. (973) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 12, стра-
на 489, книга I е запишано следното: Се брише 
од регистарот на задругите, рег. бр. 12, страна 489, 
книга I, Погонот за самостојна пресметка во село 
Слупчане, на Земјоделската задруга „Липково" — 
село Липково, бидејќи се присоединува кон Земјо-
делската задруга „Башкими" село Слупчане, Ку -
мановско. согласно одлуките на задружните со-
вети. 

Од Окружниот стопански суд во Скоп1е. 
бр. 521 од 16. VI. 1967 година. (975) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека го регистарот на задругите, рег. бр. 99, е за-
пишано следното: кон Земјоделската задруга „Баш-
кими" село Слупчане, Кумановско, се присоеди-
нува Погонот со самостојна пресметка во село 
Слупчане, на Земјоделската задруга „Липково" — 
село Липково, согласно одлуките на задружните 
совети. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 522 од 16. VI. 1967 година. (976) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите, на 31. V. 1967 
година, рег. бр. 1/61, книга I е запишано следното: 
Земјоделската задруга „Братство" е. Кореница, пре-
стана со својата работа и се брише од регистарот 
на задружните организации, кој го води овој суд, 
поради присоединување кон Земјоделското стопан-
ство „Мише Ефтимов" -— Крушево, 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 191 од 1. Ш. 1967 година од задружниот 
совет на Земјоделската задруга „Братство" е. Ко-
реница и одлуката бр. 09/9 од 1. III. 1967 година од 
работничкиот совет на Земјоделското стопанство 
„Мише Ефтимов" — Крушево. 

О-т отшужчиот стопански суд по Битола, 
бр. 107/67." 4 (1050) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 403, стра-
на 425, книга I е запишано следното: Досегашниот 
директор на Земјоделската задруга „Иван Слив-
ков'* е. Паликура, Ѓорѓиевски Костов Наум, е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

За директор на Земјоделската задруга „Иван 
Сливков" село Паликура е назначен Ставрев Не-
дев Драган, кој здругата ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, со старите регистрирани потписници и тоа: 



19 април 1968 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ Вр. 14 — Стр. 2 И 

Манев Данев Лазар, благајник, Јованов Јорданов 
Драги, евидентичар, сметано од 17. II. 1967 година. 

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

бр. 367 од 15. VI. 1967 година. (1056) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 99, стра-
на 493, книга I е запишана под фирма: Земјо-
делска задруга „Башкими" село Слупчане — Про-
давница бр-ој 3 во с, Старо Нагоричане, Куманов-
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на селскостопански, индустриски, прехран-
бени и непрехранбени производи и друго. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Башкими" село Слуп-
чане, Кумановско, со одлука бр. 11/1 од 17. IV. 
1967 година. 

Раководител на продавницата е Ибраими Деари. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 523 од 16. VI. 1967 година. (1127) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег бр. 99, стра-
на 493, книга I е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Башкими" село Слупчане — Про-
давница број 3 во Старо Нагоричане, Куманов-
ско. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на селскостопански, индустриски, пре-
хранбени и непрехранбени производи и друго. 

Продавницата е основана од задружниот со^ет 
на Земјоделската задруга „Башкими" село Старо 
Нагоричану со одлука бр. 11/3 од 17. IV. 1967 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Серафимовски 
Божин. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Лт/г. 
бр. 619 од 14. VII. 1967 година. (1200) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 100, стра-
на 497, книга I е запишана под фирма: Набавно-
продажна задруга „Нова Лирија" село Белановци 
— Продавница број 1 во село Белановци. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на 
прехранбени и индустриски стоки и производи од 
земјоделието. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Нова Лирија" село Бе-
лановци, со одлука број 78 од 5. VII. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Мејдија Авди. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 790 од 22. УШ. 1967 година. (1349) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 100, стра-
на 497, книга I е запишана под фирма: Набавно-
продажна задруга „Нова Лирија" село Белановци. 
Продавница број 2 во село Черкези. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на сите 
видови прехранбени и индустриски стоки, про-
изводи од земјоделието, како и друг материјал. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Набавио-продажната задруга „Нова Лирија" се-
ло Белановци, со одлука бр. 49/1 од 5. VI. 1967 год. 

Раководител на продавницата е Азири Ајрула. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 789 од 22. VIII. 1967 година. (1350) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 100, стра-
на 497, книга I е запишано следното: Набавно-
продажната задруга „Нова Лирија", село Беланов-
це, Кумановско е конституирана на 17. VII. 1967 
година, согл!»2но записникот бр. 75/1 од 20. VII. 
1967 година, 76/1 и 77/1 од 20. VII. 1937 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 764 од 15. VIII. 1967 година. (1354) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 74, страна 
297 е запишана под фирма: Земјоделска задруга 
„Единство" село Челопек, Тетовско — Продавница 
број 3 во село Челопек. Предмет на работењето 
на продавницата е промет со мешани индустриски 
стоки на мало. 

Продавницата е основана од задружниот со-
вет на Земјоделската задруга „Единство" — село 
Челопек, Тетовско, со одлука бр. 234 од 28. V. 
1967 година. 

Раководител на продавницата е Адеми Сабри. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 785 од 22. VIII. 1967 година. (1418) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 125, стра-
на 5, книга И е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Земјоделската задруга „Бабу-
ра" — село Пирава, Ристак Симон Пеев, в. д. 
директор, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на Земјоделската задруга „Бабу-
ра" — село Пирава е назначен Штерјев Борис Се-
рафим, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во гпанипите на овластувањето, смета-
но од 14. УШ. 1967 година. 

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

бр. 809 од 29. IX. 1967 година. (1500) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. V. 1967 година, страна 413, реден број 8 е за-
пишано проширувањето на дејноста на Претприја-
тието за откуп и продажба на моторни возила со 
резервни делови, земјоделско-градежни машини и 
посредување во прометот на стока „Комерц" од 
Струмица уште со земјоделско-сточарски произво-
ди, купопродажба на земјоделски препарати (хе-
миски средства) и други помошни средства кои 
служат во земјоделието. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот врз основа одлуката бр. 01-1424 од 28 Ш, 
1967 година на работничкиот совет на претприја-
тието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 153/67. (И14) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 343, страна 3, книга П, е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат во Те-
тово — Погон „Борец" во село Лешок — Откупно-
продажна станица во село Теарце. Предмет на ра-
ботењето на станицата е: откуп и продажба на 
сите видови земјоделско-добиточни производи, 
земј оде леко-добиточни репродукциони материјали 
(семе, вештачки ѓубрива, препарати за заштита на 
земјоделските растенија и добитокот, добиточна 
храна и др.), сите видови земјоделски машини и 
алат, техничко и огревно дрво. 
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Откупната станица е основана од работнич-
киот совет на Земјоделско-индустрискиот комби-
нат — Тетово, со одлука бр. 177 од 5.V.1967 го-
дина. 

Раководител на откупната станица е Саво То-
доровски. 

Станицата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува комбинатот, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 615 од 24-УИ-1967 година. (1263) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. VI. 1967 година, рег. бр. 13/67, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница „Сувенир" во При-
леп на Центарот за домашни ракотворби и суве-
нири „Сувенир" од Скопје. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на сувенири од ба-
кар, ковано железо и друго, како и предмети од 
дрво, длабока и плитка резба, дрво со седеф, 
теписи, ќилими, јамболии, предмети од слама, ке-
рамика и други предмети од домашни ракотворба 

Продавницата е основана од Центарот за до-
машни ракотворби и сувенири „Сувенир" од Ско-
т е , со одлука бр. 930 од 2. VI. 1967 година од ра-
ботничкиот совет и уверението бр. 07-65/58 од Од-
дел ението за надзор и (контрола на Собранието 
на општината Прилеп. 

Раководител на продавницата е Илиевска Ве-
села, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува центарот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 159/67. (1278) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26-У1-1967 година, рег бр. 16/67, книга I, е запи-
шано под фирма: Б и ф е во село Кукуречани на 
Фудбалскиот клуб „Победа", е. Кукуречани. Предмет 
на работењето на бифето е промет со алкохолни и 
безалкохолни пијалоци. 

Бифеуо е основано од Фудбалскиот клуб „По-
беда" — е. Кукуречани, со одлука бр. 33 од 15-Х-
1^66 година од управниот одбор и решението бр. 
03-568/1 од 27-V-!967 година од Одделението за 
стопанство на Собранието на општината Битола. 

Раководител на бифето е Србиновски Симеон, 
а ќе го потпишува лицето што е овластено да го 
потпишува фудбалскиот клуб. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 178/67. (1279) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31^11-1967 година, рег. бр. 203/55, книга I, е запи-
шано под фирма: Одморалиште во месноста Свети 
Стефан — Охрид на Претпријатието за откуп, про-
изводство, обработка и продажба на тутун од Б и -
тола. Предмет на работењето на одморалиштето е: 
вршење угостителска дејност со сместување и ис-
храна на членовите запослени во претпријатието 
и нивните фамилии. Во случај кога одморалиштето 
располага со слободни места може да обезбедува 
сместување и исхрана и на други лица кои не се 
членови на претпријатието. 

Одморалиштето е основано од Претпријатието 
за откуп, производство и обработка на тутун —• 
Битола, со одлука бр. 1580 од 25-У1-1967 година 
од работничкиот совет и решението бр. 07-9255/1 
од 12ЛШ-1967 година од Одделението за надзор 
и контрола — Охрид. 

Раководител на одморалиштето е Круме Јов-
чески, а ќе го потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 215/67. (1324) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 88, страна 335, книга II, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо „Солун" 
од Гевгелија — Продавница во село Богородица. 
Предмет на работењето на продавницата е промет 
со мешана стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Солун" — Гевгелија. 

Раководител наг продавницата е Митров Мицо. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје^ Ф^и, 
бр. 654 од 30-VII-!967 година. (1364) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 1079, книга II, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Солун" од Гевгелија — Продавница во село Фур-
ка. Предмет на работењето на продавницата е 
промет со мешана стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Солун" од Гевгелија. Раководител на продавни-
цата е Голубов Мирко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 655 од 30^11-1967 година. (1365) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 1081, книга II, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Солун" — Гевгелија — Продавница во село Ко-
ванци. Предмет на работењето на продавницата е 
промет со мешана стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Солун" — Гевгелија. 

Раководител на продавницата е Мицев Петар. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 656 од 4^111-1967 година. (1366) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 1079, книга II, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Солун" — Гевгелија — Продавница во село Пе-
трово. Предмет на работењето на продавницата е 
промет на мешани стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Солун" од Гевгелија. 

Раководител на продавницата е Петров Филип. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 657 од 4^111-1967 година. (1367) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 

рег. бр. 86, страна 1079, книга II, е запишана 
под фирма: Трговско претпријатие на големо и 
мало „Солун" од Гевгелија — Продавница во село 
Серменин. Предмет на работењето на продавницата 
е промет со мешана стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо мало 
„Солун" — Гевгелија. 

Раководител на продавницата е Батанџиев 
Горѓи. 
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Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 658 од 4-УШ-1967 година. (1368) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 1079, книга И, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Солун" од Гевгелија — Продавница во село Га-
брово. Предмет на работењето на продавницата е 
промет со мешана стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Солун" — Гевгелија. 

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

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 659 од 4-УШ-1967 годиан. (1369) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 1081, книга II, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Солун" од Гевгелија — Продавница во село Да-
видово. Предмет на работењето на продавницата е 
промет со мешана стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Солун" — Гевгелија. 

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

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 660 од 4-УШ-1967 година. (1370) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 1081, книга И, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Солун" од Гевгелија — Продавница во село Ми-
равци. Предмет на работењето на продавницата 
е промет со мешана стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Солун" — Гевгелија. 

Раководител на продавницата е Никола Цук-
лев. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 661 од 5-У1И-1967 година. ' (1371) 

Окружниот стопански суд во Скопје обпавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рзг. бр. 86, страна 1081, книга И, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Солун" од Гевгелија — Продавница во село Гор-
ничет. Предмет на работењето на продавницата е 
промет со мешана стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
..Солун" — Гевгелија. 

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

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 662 од 5-У1И-1967 година. (1372) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 85, страна 1081, книга II, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Солун" — Гевгелија — Продавница за месо во 
Гевгелија, ул. „Бранд Петрушев" бр. 7. Предмет 
на работењето на продавницата е промет со месо, 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Солун" од Гевгелија. 

Раководител на продавницата е Делимитов Дине. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 663 од 5-УШ-1967 година. (1373) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 83, страна 1081, книга II, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Солун" од Гевгелија — Пиљара во Гевгелија, ул. 
„Бранд Петрушев" бр. 17. Предмет на работењето 
на пиљарата е промет со овошје и зеленчук. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Солун" — Гевгелија. 

Раководител на^ продавницата е Дуганов Доне. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 664 од 5-VIII-1967 година. (1374) 

Окружниот стопански суд во Скопје обавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 86, страна 1083, книга II, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Солун" од Гевгелија — Продавница за месо во 
Гевгелија, ул. „7 ноември" бр. 5. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на месо. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Солун" — Гевгелија. 

Раководител на продавницата е Петков Јор-
дан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 665 од 5-УШ-1967 година. (1375) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рзг. бр. 4, страна 25, книга II, е запишана под 
фирма: Земјоделски комбинат „Куманово" — Ку-
маново — Продавница број 19 во Скопје, во кру-
гот на Битпазар. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на мало на млеко и млеч-
ни производи, алкохолни и безалкохолни пија-
лоци, сите видови индустриско-прехранбени и сел-
скостопански производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Земјоделскиот комбинат „Куманово" — 
Куманово, со одлука бр. 04-615/6 од 5-УП-1967 
година. 

Раководител на продавницата е Атанасовски 
Јован. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 711 од 25-УП-1967 година. (1386) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 204, страна 897, книга III, е запишана 
под фирма: Трговско претпријатие за промет со 
кожни и гумени производи на големо и мало 
„Ангрокожа и гума" — Скопје — Продавница во 
Скопје, ул. „Стив Наумов" бр. 78. Предмет на 
работењето на продавницата е: трговија со кожни 
производи (горна и долна кожа), готови чевли 
од сите видови, гумени производи и пластични 
матепии. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Ангрокожа и гума" — Скопје, со одлука бр, 1750 
од 19-УП-1967 година, 
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I 
Раководител на продавницата е Путниковиќ 

Ангелина. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 750 од 23-УШ-1967 година. (1391) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 6С6, страна 453, книга V, е запишана под 
фирма: „Газела" — индустрија за чевли и гумени 
производи од Скопје (под присилна управа) — Са-
мостоен погон — Трговска мрежа во Скопје. Пред-
мет на работењето на погонот е: продажба на 
чевли на големо и мало, прибор за чевли, чо-
рапи и гумени производи на територијата на 
СФРЈ. 

Погонот е основан од „Газела" — индустрија 
за чевли и гумени производи — Скопје, под при-
силна управа, со решение бр. 01/9400 од 16-УШ-
1967 година. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
Г-аздолжуваат, во границите на овластувањето, Ар-
гов Ангел Љубе, раководител, и Ивановски Русе 
Киро, заменик раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 828 од 31-УШ-1967 година. (1394) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
^ека во регистарот на стопанските организации, на 
26-Х-1967 година, страна 32/67, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница број 10 во Битола, 
ул. „М. Тито" бр. 44 на Индустријата за модна 
гонфекција „Славонија" од Осијек. Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на мало 
на конфекциски производи произведени од вету-
вачот и стока преземена во комисион како до-
полнување на асортиманот. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Индустријата за модна конфекција „Сла-
вонија" — Осијек, со одлука од 26-У-1967 година 
и решението бр. У1-03-1972/1-185 од 19-1Х-1967 го-
дина. 

Продавницата ќе ја потпишува Спиро Савев, 
раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 309/67. (1752) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12-Х-1967 година, рег. бр. 52/55, книга I, е запи-
шана под фирма: Колонијална продавница „Ја-
года" од е. Мургашево на Трговското претпријатие 
„Бигла", е. Демир Хисар. Предмет на работењето 
на продавницата е: трговија на мало со следните 
стоки: алкохолни и безалкохолни пијалоци, ж и -
вотни намирници и предмети за куќни потреби, 
тутунски преработки, кибрит и прибор, парфимери-
ска и козметичка стока, канцелариски и школски 
материјал и сите видови селскостопански произ-
води. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бигла" од Демир Хисар, со одлука бр. 
520 од 17-1У-1967 година од работничкиот совет 
и решението бр. 1025/1 од 26-1Х-1967 година од 
Одделението за стопанство и финансии на Собра-
нието на општината Демир Хисар. 

Раководител на продавницата е Кузманов ски 
Коста, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 302/67. (1754) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12-Х-1967 година, рег. бр. 52/55, книга I, е запи-
шана под фирма: Мешовита продавница „Караор-
ман" во е. Стругово на Трговското претпријатие 
„Бигла" од Демир Хисар. Предмет на работењето 
на продавницата е: трговија на мало со следните 
стоки: алкохолни и безалкохолни пијалоци, жи-

вотни намирници и предмети за куќни потреби, 
преработки од тутун, кибрит и прибор, текстил, 
куса е плетена стока и конфекција, галантериска 
и базарева стока и конфекција, играчки, парфи-
мериска и козметичка стока, железарска и ме-
тална стока, мебел и електрични уреди, бои, ла-
кови, хемиски и друг прибор, производи од гума, 
каучук и пластични маси, стакло, порцелан и ке-
рамичка стока, јажарска стока, кад ел ни и ју тени 
производи и сите видови селскостопански произ-
води. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Бигла" од Демир 
Хисар, со одлука бр. 584/1 од 11-Х1-1966 година од 
работничкиот совет и решението бр. 03-1025/2 од 
26-1Х-1967 година од Одделението за стопанство 
и финансии на Собранието на општината Демир 
Хисар. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 303/67. (1755) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6-Х-1Ѕ67 година, рег. бр. 117/55, книга III, е за-
пишана под фирма: Продавница за самопослужу-
вање во Охрид, ул. „7 ноември" на Трговското 
претпријатие „Охридски магазин" од Охрид. Пред-
мет на работењето на продавницата е промет со 
сите прехранбени и ^прехранбени стоки, млечни 
произведи, производи на база на шеќер и какао, 
разни сувомесни производи, индустриски прехран-
бени и непрехранбени стоки, како и стоки за 
домашни потреби. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Охридски магазин" од Охрид, со одлука 
од работничкиот совет бр. 1331/11 — II од 11-IX-
1967 година и решението бр. 07-10597/1 од 21-УШ-
1967 година од Одделението за надзор и контрола 
— Охрид. 

Раководител на продавницата е Ефтим Завој-
че, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 241/67. (1756) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16-Х-1967 година, рег. бр. 14/55, книга II, е запи-
шана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. 
„Егејска" бр. 102, на Трговското претпријатие „Ја-
сен" од Прилеп. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на градежни и огревни 
материјали и градежна железарија. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Јасен" од Прилеп, со одлука бр. 1589 
од 29-1Х-1967 година од работничкиот совет и уве-
рението бр. 07-65/318 и 319 од 6-Х-1967 година 
од Одделението за надзор и контрола на Собра-
нието на општината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 314/67. (1762) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16-Х-1967 година, рег. бр. 14/55, книга II, е за-
пишана под фирма: Продавница број 3 во Прилеп 
ул. „Јане Сандански" бр. 31, на Трговското прет-
пријатие „Јасен" од Прилеп. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на градежни 
материјали и градежна железарија. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие јЈасен" од Прилеп, со одлука бр. 1589 од 
29-1Х-1967 година од работничкиот совет и увере-
нието бр. 07-65/320 од 6-Х-1967 година од Одде-
лението за надзор и контрола на Собранието на 
општината Прилеп. 



19 април 1968 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ Вр. 14 — Стр. 2 И 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 315/67. (1763) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6-Х-1967 година, рег. бр. 11/67, книга II, е запи-
шана под фирма: Откупна станица во Ресен на 
Трговското претпријатие за откуп и промет со сите 
видови отпадоци на големо и мало „Наша суро-
вина" од Скопје. Предмет на работењето на откуп-
ната станица е продажба на сите видови отпадоци 
по регистрацијата на претпријатието. 

Откупната станица е основана од Трговското 
претпријатие јНаша суровина" од Скопје, со ре-
шение бр. 2348 од 15-1Х-1967 година од работнич-
киот совет и решението бр. 04-6709 од 8-1Х-1967 
година од Одделението за стопанство на Собра-
нието на општината Ресен. 

Раководител на откупната станица е Симовски 
Илија, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 276/67. (1765Ѓ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16-Х-1967 година, рег. бр. 6/55, книга III, е запи-
шана под фирма: Продавница бр. 1 во село Ло-
жани на Земјоделската задруга „Напредок" од е. 
Ложани. Предмет на работењето на продавницата 
е: мешовит промет на мало со сите видови пре-
хранбени производи, мелнички преработки, дели-
к а т е с и производи, производи од шеќер и какао, 
како и друга индустриска стока. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Напредок" од е. Ложани, со одлука бр. 819 
од 12-У-1967 година од задружниот совет и ре-
шението бр. 09-5126/102 од 25-УП-1967 година од 
Одделението за инспекциски работи на Собранието 
на општината Струга. 

Раководител на продавницата е Петрески Ми-
трев Коле, а ќе ја потпишува лицето што е овла-
стено да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 258/67. (1769) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
14-Х-1967 година, рег. бр. 74/55, книга III, е за-
пишана под фирма: Продавница во Струга, „ул. 
„Маршал Тито" бр. 68 на Трговското претпријатие 
„Струшка трговија" од Струга. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: промет на мало со 
сите видови прехранбени производи, земјоделски 
и други индустриски производи. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Струшка трговија" од Струга, со одлука 
бр. 1190 од 8-УЕ-1967 година од работничкиот со-
вет и решението бр. 09-4563/84 од 27-У1-1967 го-
дина од Одделението за инспекциски работи на 
Собранието на општината Струга. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 192/67. (1770) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
14-Х-1967 година, рег. бр. 74/55, книга III, е запи-
шана под фирма: Продавница во Струга на ул. 
..Партизанска" на Трговското претпријатие „Струш-
ка трговија" од Струга. Предмет на работењето 
на продавницата е: промет на мало со сите ви-
дови прехранбени, земјоделски и други индустрис-
ки производи. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Струшка трговија" од Струга, со одлука 
бр. 1190 од 9-У1-1967 година од работничкиот со-
вет и решението бр. 09-5290/96 од 15-УИ-1967 го-
дина од Одделението за инспекциски работи на 
Собранието на општината Струга. 

Раководител на продавницата е Цветковски 
Радивоје, а ќе ја потпишува лицето што е овлас-
тено да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 209/67. (1771) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16-Х-1967 година, рег. бр. 14/67, книга И, е запи-
шана под фирма: Продавница во Струга, ул. „Пар-
тизанска" на Прехранбениот комбинат „Жито Ма-
кедонија" — Скопје — Филијала во Кичево. Пред-
мет на работењето на продавницата е промет со 
леб и бело печиво. 

Продавницата е основана од Прехранбениот 
комбинат „Жито Македонија" од Скопје — Фи-
лијала во Кичево, со одлука бр. 1198 од 19-УЕ1-
1967 година од работничкиот совет и решението бр. 
09-5517/2 од 29-УН-1967 година од Одделението 
за инспекција на Собранието на општината Струга. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 317/67. (1772) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6-Х-1967 година, рег. бр. 6/55, книга III, е запи-
шана под фирма: Б и ф е во село Ложани на Земјо-
делската задруга „Напредок" од е. Ложани. Пред-
мет на работењето на бифето е: угостителска деј-
ност, точење на алкохолни и безалкохолни пија-
лоци и служење во полн обем студени јадења. 

Бифето е основано од Земјоделската задруга 
„Напредок" е. Ложани, со одлука бр. 461-1 од 
20-1У-1967 година од задружниот совет и реше-
нието бр. 09-2518/50 од З-У-1967 година од Одде-
лението за инспекциски работи на Собранието на 
општината Струга. 

Раководител на бифето е Танески Дукадин, 
а ќе го потпишува лицето што е овластено да ја 

потпишува задругата. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 

бр. 257/67. (1773) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 277, страна 1099, книга I, е запишано 
следното: Дејноста на Градежното занаетчиско 
услужно претпријатие „9 мај" — Кратово во ид-
нина се проширува и со стопанисување со стан-
бени згради и работни простории, согласно одлу-
ката бр. 3471 од 30-У-1966 год. на Собранието на 
општината Кратово и одлуката бр. 63 од 19-1-1967 
година на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ли, 
бр. 811/66 од 27-1-1967 година. (251) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 304, страна 1501, книга I, е запишано 
следното: Досегашниот в. д. директор на Шумско-
индустрискиот комбинат „Јелак" — Тетово, Јова-
новски Перо, е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

За директор на комбинатот е назначен инже-
нер Стевица Божиновски, кој комбинатот ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, со старите регистрирани пот-
писници и тоа: Перо Б О Ш К О В С К И , Тодоровски Све-
тислав и ѓорѓиевска Цветанка, сметано од 1-IV-1967 
година. 

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

313 од 21-1У-1967 година (837) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 814, страна 825, книга III, е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на претставниш-
твото во Скопје, ул. „Гоце Делчев" бр. 29 на 
„Аутотехна" — претпријатие за промет и наем на 
моторни возила — Загреб, Несторовски Киро, е 
разрешен од должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За раководител на претставништвото е наз-
начен Ристовски Паунов Мирко, ко ј ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува од 24-У-1967 го-
дина, во границите на овластувањето. 

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

бр. 508 од 31-У-1967 година. (947) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 277, страна 1039, книга I, е запишано 
следното: Досегашниот в, д. директор на Градеж-
ното занаетчиско услужно претпријатие „9 мај" — 
Кратово, Љубен Димитров, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За в д. директор на претпријатието е назначен 
Наков Борисов Стојан, кој ќе го потпишува, за-
должува, и раздолжува во границите на овласту-
вањето, сметано од 25-У-1967 година. 

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

бр. 508 од 13-У1-1967 година. (977) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 227, страна 651, е запишано следното: На 
досегашниот потписник на Фабриката за огноот-
порни материјали „Силика" — Гостивар, Алек-
сандар Ристовски, му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За в. д. директор на споменатата фабрика е 
назначен Томе Бислимоски. Тој фабриката ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува во границите 
на овластувањето со старите регистрирани пот-
писници и тоа: Матески Андреа, директор на 
стопанско-сметководниот сектор, и Давидовски Љу-
бе Видоја, шеф на производството, сметано од 
16-У-1967 година. 

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

бр. 484 од 23-У1-1967 година. (1058) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1000, страна 931, книга IV, е запишано 
следното: Покрај в. д. директорот Мирко Танев-
ски, досегашен потписник на Претпријатието за 
ремонт, сервис и моторни возила, машински услу-
ги, промет со автомобили, резервни делови, про-
дажба на нафтени деривати и друго „Механика" 
— Скопје, претпријатието ќе го потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат во границчте на овла-
стувањето и новоназначените потписници Мешков 
Глигор, раководител на сметководниот сектор, Трп-
ковски Горѓи, раководител на набавно-продажната 

служба, и Џековски Калин, ш е ф на сметковод-
ството, сметано од 8-У1-1967 година. 

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

бр. 563 од 16-У1-1Ѕ67 година. (1143) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 175, страна 845, книга IV, е запишано 
следното: Дејноста на Бифето во село Нерези, во 
просториите на Радиотелевизија Скопје, на Уго-
стителската работна организација „Пелистер" — 
Скопје, се проширува и со давање на сите видови 
услуги од исхрана, алкохолни и безалкохолни пи-
јалоци. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 617 од 26-У1-1967 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 113, страна 933, книга I е запишано след-
ното: Дејноста на Индустриското крзиарско кожар-
ско претпријатие јИлинден" — Куманово, соглас-
но одлуката бр. 206 од 7. IV. 1967 година од работ-
ничкиот совет и елаборатот за економска оправ-
даност се проширува и со продажба на сите видови 
чевли од кожа и друга материја. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, 
бр. 650 од 27. VII. 1967 година. (1227) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 176, страна 501, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Работничко-
службеничкиот ресторан — Куманово, на Тутун-
скиот комбинат — Куманово, Светозар Нацев Ден-
ковски е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За директор на ресторанот е назначен Бранко 
Младеновски, кој ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето, со ста-
рите регистрирани потписници и тоа: Трајко Сто-
илев Арсовски и Спиро Петруш Павловски, сме-
тано од 12. VII. 1967 година. 

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

бр. 723 од 26. VII. 1967 година. 
(1229) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. VI. 1967 година, рег. бр. 9/65, книга II е запи-
шано следното: Водната заедница „Преспанско 
Езеро" од Ресен е ставена под присилна управа, а 
за присилен управител е назначен Борис Нанчов 
Петровски, кој е овластен да ја потпишува заед-
ницата. 

Водната заедница е ставена под присилна уп-
рава со решението бр. 01-5112/1 од 31. V. 1967 го-
дина од Општинското собрание — Ресен, со кое 
е одреден и присилниот управител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 156/67. (1288) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. VI. 1967 година, рег. бр. 2/63, книга II е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Таневски Горѓи, досегашен ди-
ректор на Претпријатието за езерски сообраќај 
„Пречанско Езеро" — Царина. 

Се овластува лицето Рабаџиевски Кире, в. д. 
директор, да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 179/67. (1293) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-УШ-1967 година, рег. бр. 26/56, книга П е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето 
за потпишување на Ристевски Бранко на Прет-
пријатието за јавен автотранспорт од Прилеп. 

Се овластува досегашниот потписник Благоја 
Миновски, директор, да го потпишува претприја-
тието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 242/67. (1459) 

ИСПРАВКА 

Во огласот на Лозаро-винарското претпријатие 
„Винојуг" — Гевгелија, објавен во „Службен весник 
на СРЖ" бр. 11/68, на страна 174, оглас бр. 1221 ме-
сто зборовите „Маркудов ѓорѓев Душко", треба да 
стои: „Маркудов ѓорѓев Душко", 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните загубени 

документи: 

Здравствена легитимација бр. 96168 на име Ан-
ѓа Русмарова, ул. „Пушкин" бр. 1, Битола. (207) 

Возачка дозвола бр. 87, од СВР — Неготино на 
име Радоица Шмигиќ, В. П. 9072 — Косовска Ми-
тровица. (2496) 

Лична карта рег. бр. 3394 на име Синадин Гру-
јоски, е. Тажево, Македонски Брод. (2577) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Гоце Симовски, е. Путурце, Битола. (210) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Крушево на име Ќеман Ајроски, ул. „Нико Доаѓа" 
бр. 66а, Крушево. (211) 

Здравствена легитимација бр. 16845 на име Ми-
лица Ристеска, ул. „Ленин" бр. 114, Прилеп. (212) 

Индекс бр. 1168/66, издаден од Прилеп на име 
Трајче Танчев, ул. „Богеска Ограда" бр. 39а, При-
леп. (213) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Билнае Исмаилова , ул. „Дабнички 
завој" бр. 73, Прилеп. (214) 

Свидетелство издадено од Прилеп на име Вера 
Думеска, ул. „Драган Димески" бр. 12, Прилеп. (215) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Зухра Исмаилова , ул. „Дабнички 
Завој" бр. 73, Прилеп. (216) 

Здравствена легитимација бр. 13001, издадена 
од ЗСО — Куманово — Филијала Крива Паланка 
на име Милица Лазаревиќ, ул. „Херој Карпош" бр. 
78, Крива Паланка. (217) 

Здравствена легитимација бр. 25639, издадена 
од ЗСО — Струга на име Гордана Петреска, е. Ла-
жани, Струга. (218) 

Здравствена легитимација издадена од К З СО 
— Дебар на име Гафур Алијовски, е. Долно Косо-
врасти, Дебар. (220) 

Здравствена легитимација на име Назми Зу-
нап Исни, Дебар. (221) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
343/4089, издадена од ЗСО — Кичево на име Драге 
Стојанов Петковски, е. Требовље, Македонски Блод. 

(222) 
Земјоделска здравствена легитимација издаде-

на од К З СО — Битола на име Бранко Темел коте-
ски, е. Прелубје, Ресен. (223) 

Земи одрдека здравствена легитимација издаде-
на од КЗСО — Ресен на име Горѓи Ставре Анге-
ловски. е. Златари, Ресен. (224) 

Здравствена легитимација на име Трајко Ан-
дов, е. Чашка, Т. Велес. (225) 

Здравствена легитимација на име Ѓорги Ч а ^ ч , 
ул. ..Љубен Весов" бр. 8, Т. Велес. (226) 

Свидетелство за завршен I клас ХТТУ на т^те 
Ристо Л И Ч О Р С К И , н. Чашка. Т. В е ^ с . (227) 

Здравствата легитимација бр. 23411 на име А^ч-
нас Костов, Неготино. (228) 

Здравствена легитимација на име Беџет Б е п ^ и , 
е. Јажинце. Тетово. (229) 

Здрѕрстр'еча ле^/гтиманија бп. 12835 на име Ач-
би А. А-тудач, е. Милетино, Тетово. (230) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
С лав јанка Атанасовска, е. Јанчиште, Тетово. (231) 

Свидетелство бр. 10/280 на име Расим Ејупи, е. 
Лакавица, Гостивар. (232) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4575, 
издадена од К З СО — Штип на име Љуба Коцева 
Тонева, е. Никоман, Штип. (233) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Браќа Миладинови" — Про-
биштип на име Русе Блажев Николов, е. Трипатан-
ци, Пробиштип. (234) 

Здравствена легитимација бр. 527, издадена од 
К З СО — Пробиштип на име Донка Јовановска, ул. 
„Доне Божинов" бр. 2, Пробиштип. (235) 

Здравствена легитимација на име Бранко Ва-
силев Поповски, Ф-ка Руен, Кочани. (236) 

Здравствена легитимација на име Мане Митев 
Славков, е. Мојанци, Кочани. (237) 

Здравствена легитимација на име Љубица И. 
Ангелова, е. Оризари, Кочани. (238) 

Здравствена легитимација на име Фердо А. Бо-
жинов, ул. „Гоце Делчев" бр. 35, Кочани. (239) 

Здравствена легитимација бр. 9512 на име Бог-
дана Велиновска, е. Полаки, Кочани. (240) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Митра Мицевска, ул. „Сутјеска" 
бр. 546, Битола. (241) 

Здравствена легитимација на име Убавка Сто-
јановска, ул. „Благоја Тоска" бр. 3, Тетово. (242) 

Здравствена легитимација бр. 5289, издадена од 
ЗСО — Кочани на име Васка Коце Нацкова, ул. 
„29 ноември" б. б. Виница. (243) 

Здравствена легитимација бр. 8423, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Ружица Русевска, Скопје. 

(244) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Акиле, Агим, Ханифе, Африм и 
Газменд Абази, Скопје. (245) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Агим Хоџа, Скопје. (246) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Боре Христовски, Скопје. (247) 

Индекс бр. 3907 издаден од Техничкиот факул-
тет — Скопје на име Борис Петровски, Скопје. (248) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љуљета Јаха, Скопје. (249) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Зареска, Скопје. (250) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Михајло Б. Данаил овски, Скопје. 

(251) 
Диплома за положен стручен испит, квалифи-

куван работник — бравар — издадена од Собра-
нието на општината „Кале" — Скопје на име Ми-
мин Пајазити, Скопје. (252) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хајрија Мајуновиќ, Скопје. (253) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горѓи Мазарков, Скопје. (254) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шаха Гаши, Скопје. (255) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тасе Костоски, Скопје. (256) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Деса Митева, Скопје. (257) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Рада Бошкова, Скопје. (258) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Урошевац на име Шукри Аземи, Скопје. (259) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ниш на име Борко Пешовски, Скопје. (260) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владо Левковски, Скопје. (261) 

Свидетелства за завршени I, П и Ш клас гим-
назија „Раде Јовчески" — Скопје на име Јелена Б. 
Иванова, Скопје. (262) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓулатма Бајрам, Скопје. (263) 

Работна книшка бр. 35875, издадена од Бирото 
за труд — Скопје на име Киро К. Димовски, Ско-
пје. (264) 

Свидетелства за I, П и Ш година издадени од 
Специјалното индустриско училиште во Скопје на 
име Икмет Усинова Бегова, Скопје. (265) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тереза Палиќ, Скопје. (266) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милан Ј. Пецковски, Скопје. (267) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цена Тасева, Скопје. (268) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Димитрова«!, Скопје. (269) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојанчо Боневски, Скопје. (270) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Томе Арсовски, Скопје. (271) 



Стр. 222 — Бр. 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 19 април 1968 

Службена легитимација бр. 001192, издадена од 
ГСП — Скопје на име Милорад Пислев, Скопје. 

(272) 
Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 

Скопје на име Себуш Арифи, Скопје. (273) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Куманово на име Бранислав Кузмановски, Скопје. 
(274) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Коле и Светлана Јордановски, Ско-
пје. (275) 

Здравствена легитимација на име Кица Андо-
н о в а , ул. „11 октомври" бр. 47, Прилеп. (276) 

Здравствена легитимација из дадена од ЗСО — 
Прилеп бр. 68775 на име Благоја Павлоски, ул. 
„Круме Волнароски", Прилеп. (227) 

Ученичка книшка на име Борис Леов, ул. „Вла-
димир Назор" бр. 58, Т. Велес. (278) 

Здравствена легитимација на име Марика Сто-
јанова, I комуна, бр. 5, Т. Велес (279) 

Здравствена легитимација бр. 55875, издадена 
од К З СО — Гостивар на име Јашар Бекири, е. Гор-
на Бањица, Гостивар. (280) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „Панче Попоски" — Гостивар на име Ислам 
Муслију, е. Долно Гоновица, Гостивар. (281) 

Сообраќајна книшка од возило ТАМ-4500 рег. 
бр. ТЕ 28-98 на име Насуф Ханџиу, ул. „Б. Јова-
новски" бр. 14, Гостивар. (282) 

Свидетелство за завршено стопанско училиш-
те УЗУС при Училиштето „Кочо Рацин" — Битола 
на име Панде Зенговски, с. Буково, Битола. (285) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗОО — Битола на име Столе Бошевски, е. 
Мегленци, Битола. (286) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Микрем Керимова, ул. „Козјачка" 
бр. 52, Битола. (287) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Владо К. Бускиновски, ул. „М. Тито" 
бр. 9, Битола. (288) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО —• 
Битола на име Лефтерија Шунда, ул. „Кочанска" 
бр. 2, Битола. (289) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Марија К. Конева, ул. „Кичево" бр. 
18, Битола. (290) 

Ученичка книшка издадена од е. Мажучиште 
на име Томе Ташески, с. Мажучиште, Прилеп. (291) 

Здравствена легитимација на име Батку Мео 
Африм, ул. „ЈНА" бр. 37, Дебар. (292) 

Здравствена легитимација на име Пенка Чано-
ва, ул. „11 октомври" бр. 2, Т. Велес. (293) 

Возачка дозвола бр. 580, издадена од ОВР — 
Тетово на име Стојан Јованов, с. Вратница, Тетово. 

(294) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Гостивар на име Јаница Спасеноска, ул. „Никола 
Парапунов" б. б. Гостивар. (295) 

Здравствена легитимација на име Наиле Абди-
ли. ул. „Корушка" бр. 46, Тетово. (296) 

Уверение бр. 1177 од 30. IX. 1967 година за са-
мообавување на занает — кројач на машка и жен-
ска облека, издадено од Собранието на општината 
Тетово на име Добре Крстев, ул. „ЈНА" б. б. Тетово. 

(297) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —> 

Тетово на име Етем Нијази Руси, ул. „Радован Цо-
ниќ" бр. 90, Тетово. (298) 

Здравствена легитимација на име Фатиме Се-
рано, ул. „Пречанска" бр. 54, Тетово. (299) 

Здравствена легитимација бр. 2451, издадена од 
КЗСО — Бор на име Аритон Ристов, с. Горобинци, 
Свети Николе. (ЗОО) 

Здравствена легитимација бр, 242, издадена од 
ЗСО — Радовиш на име Трајан Иванов, Радовиш. 

(301) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Андон Синадиновски, с. Звечан, Кичево. (303) 

Здравствена легитимација на име Стефка А. 
Липтова, Кавадарци. (304) 

Здравствена легитимација бр. 38971, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Здравко З д р а в е в с к и , 
ул. „Иво Рибар — Лола" бр. 6, Гостивар. (305) 

Здравствена легитимација бр. 41670, издадена 
од ЗОО — Гостивар на име Асије Муслија, е. Реча-

Здравствена легитимација бр. 39523, издадена 
од ЗОО — Гостивар на име Неат Муслија, е. Ре-
чане, Гостивар. (307) 

Здравствена легитимација бр. 38072, издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Реци је Муслија, е. Речане, 
Гостивар. (308) 

Здравствена легитимација бр. 51042, издадена 
од ЗОО — Гостивар на име Бетула Муслија, е. 
Речане, Гостивар. (309) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Гостивар на име Африм Муслија, е. Речане, Гости-
вар. (310) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Вера Трајкова, ул. „Ваташа" бр. 44, 
Битола. (312) 

Здравствена легитимација на име Вангел Лазар-
ков Смилевски, е. Добрушево, Битола. (313) 

Свидетелство од И клас гимназија на име Ва-
силка Спировска, ул. „Ј. Јосифовски" бр. 1, Б и -
тола. (314) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Б л а ж е Ангеловски, е. Варош, ул. 
„Благоја Шукуроски" бр. 13, Прилеп. (315) 

Свидетелство издадено од Прилеп на име Љ у -
бе Трајчевски, ул. „Крушевска" бр. 50, Прилеп. 

(316) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Т. Велес на име Лорета Ѓорѓиева, ул. „М. Тито" бр. 
27IV, Т. Велес. (317) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Зора Ѓорѓиева, ул. „М. Тито" бр. 
27/IV, Т. Велес. (318) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Тодор Т. Кондев, ул. „Благоја Ѓо-
рев" бр. 67, Т. Велес. (319) 

Здравствена легитимација на име Цвета Рис-
това, ул. „Димка Најдов" бр. 74, Т. Велес. (320) 

Здравствена легитимација на име Нада Ристо-
ва, ул. „Димко Најдов" бр. 74, Т. Велес. (321) 

Здравствена легитимација на име Сафет Гра-
ца, е. Г. Оризари, Т. Велес. (322) 

Здравствена легитимација на име Милан Колек 
Скандев, е. Ваташа, Кавадарци. (323) 

Здравствена легитимација на име Ханифе Су-
лејмани, е. Пирок, Тетово. (324) 

Здравствена легитимација на име Јанко Коста-
диновски, е. Д. Седларце, Тетово. (325) 

Ученичка книшка за завршено VII одделение 
бр. 396/П издадена од Училиштето „Братство един-
ство" на име Борче Добревски, е. Џепчиште, Те-
тово. (326) 

Здравствена легитимација бр. 15034, на име 
Имет Сулејман, е. Пирок, Тетово. (327) 

Здравствена легитимација бр. 28210, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Мемедали Мемета Асипи, 
ул. „И. Р. Лола" бр. 11, Тетово. (328) 

Работна книшка издадена од Собранието на оп-
штината — Тетово на име Столе Антевски, е. Под-
бреге, Тетово. (329) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Гостивар на име Лина Калгури, ул. „Балиндол-
ска" бр. 46, Гостивар. (330) 

Здравствена легитимација бр. 45785, издадена 
од КЗСО — Скопје на име Љубица Бобаноска , ул. 
„Борис Кидрич" бр. 184, Гостивар. (331) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Амет Ибраими, Скопје. (332) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мустафа Хасан Шукри, Скопје. 

(333) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Софија Нурковиќ, Скопје. (334) 
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Воена книшка издадена од Скопје на име Б а ј -
рам И. Реџепов, Скопје. (335) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Томе Стефановски, Скопје. (336) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славко Колевски, Скопје. (337) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Васка Цифорова, Скопје. (338) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милева Маркудова, Скопје. (339) 

Свидетелство (уверение) бр. 02-124/2 за завр-
шено општо образование при работничкиот универ-
зитет — Скопје на име Стиљан Несторовски, Ско-
пје. (340) 

Свидетелство за завршено IV година средно ме-
дицинско училиште во Скопје на име Блага Тодева, 
Скопје. (341) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Богдан Младеновски, Скопје. (342) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Михајло ѓорѓиевски, Скопје. (343) 

Ученичка книшка за завршено VIII одделение, 
издадена од Осмолетката „М. Пијаде" — Ѓ. Петров 
на име Николинка Рателова, Скопје. (344) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цвета Симоновска, Скопје. (345) 

Индекс бр. 13506, издаден од Филозофскиот 
факултет — Скопје на име Благородна Камчева, 
Скопје. (346) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Перинска, Скопје. (347) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Стеван Чепишевски, Скопје. (348) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Свети Николе на име Трајанче Донев, Скопје. (349) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Битола на име Ристо и Верица Димитриовски, Ско-
пје. (350) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранка Личеноска, Скопје. (351) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Весна Наскова, Скопје. (352) 

Свидетелство за завршено VIII одделение из-
дадено од Осмолетката „Гоце Делчев" — Скопје на 
име Стојче Младеновски, Скопје. (353) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Добрица Милошевић, Скопје. (354) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Ферат, Аднан, Абдурахман, Осман 
и Нагет сите Етем, Скопје. (355) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елида Стоименова, Скопје. (356) 

Свидетелство бр. 22/59, за завршено подготви-
телна педагошка во УЗУС „Димитар Влахов" — 
Скопје на име Борис Смилевски, Скопје. (357) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јакуп Керала, Скопје. (358) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо К. Џерков, Скопје. (359) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Манире Шабани, Скопје. (360) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јовица Маринковски, Скопје. (361) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Младен Димовски, Скопје. (362) 

Свидетелство за VIII одделение при Училиш-
тето за возрасни „Александар Урдаревски" — Ско-
пје на име Нуредин Еминов, Скопје. (363) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Неџбедин Абдулов, Скопје. (364) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Злата Стојковска, Скопје. (365) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Охрид на име Донка Троманопска, Скопје. (366) 

Работна книшка рег. бп. 972, серија 332294, из-
дадена од Скопје на име Надежда Стојанова, Ско-
пје. (367) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ангелина Стојановска, Скопје. (368) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ратка ѓорѓиева, Скопје. (369) 

Оружен лист бр. 544, издаден од Одделението 
за внатрешни работи — Тетово на име Шаип Фе-
рати, Тетово. (370) Здравствена легитимација бр. 41027/1, издадена 
од Урошевац на име Љума Касам, Рудник „Радуша" 
Ѓ. Петров. (371) 

Здравствена легитимација на име Сузана Таш-
коска, ул. „Кочо Рацин" бр. 1, Прилеп. (372) 

Возачка дозвола бр. 635 на име Јордан Бонес-
ки, ул. „Браќа Шемкоски, бр. 44а, Прилеп. (373) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
3401/4407, издадена од КЗСО — Кичево на име Ми-
лован С. Настовски, е. Ковче, Македонски Брод. 

(374) 
Свидетелство за VIII одделение на име Трајан 

Стојкоски, е. Тополница, Македонски Брод. (375) 
Свидетелство за VШ одделение на име Злате 

Синадиновски, е. Д. Манастирец, Македонски Брод. 
(376) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од К З СО — Ресен на име Доста Трпчевска, с. 
Наколец, Ресен. (377) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од КЗСО — Ресен на име Пемба Селимова, Ре-
сен. (378) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од КЗСО — Ресен на име Ж и в к а Ѓорѓиевска, е. 
Јанковец, Ресен. (379) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од К З СО — Ресен на име Љуба Старкова, с. 
Јанковец, Ресен. (380) 

Свидетелство од I клас гимназија издадено од 
Училиштето „Кочо Рацин" — Т. Велес на име Вера 
Алексова, е. Мартолци, Т. Велес. (381) 

Здравствена легитимација на име Перо Здра-
вев Јованов, ул. „Вера Циривири" бр. 112, Т. Велес 

(382) 
Здравствена легитимација на име Ристо Ресов-

ски, ул. „Блажо Алексов" Кавадарци. (383) 
Здравствена легитимација на име Ната Кочова 

Јованова, Кавадарци. (384) 
Работна книшка бр. 5, издадена од Радовиш на 

име Стојанов Петар Лазов, Неготино. (385) 
Здравствена легитимација бр. 30840, издадена од 

ЗСО — Тетово на име Миодраг Стефановски, Те-
тово. (386) 

Здравствена легитимација на име Фикри је Ај -
рули, е. Доброште, Тетово. (387) 

Свидетелство за Ш година издадено од Гимна-
зијата „Панче Поповски" Гостивар на име Кечан 
Селими, е. Форино, Гостивар. (388) 

Свидетелство од I година издадено од Гимна-
зијата „Панче Поповски" — Гостивар на име Ке -
нан Селмани, е. Форино, Гостивар. (389) 

Здравствена легитимација на име Миле Б. Кра -
љев, е. Уларци, Кочани. (391) 

Здравствена легитимација на име Славко Ми-
ладинов, е. Спанчево, Кочани. (392) 

Здравствена легитимација бр. 4838, издадена од 
КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Љубана 
Јончева Анчева, е. Трооло, Пообиттттип. (393) 

Здравствена легитимација бр. 8327, издадена од 
КЗСО — Филијала — Ппобиштип на име ТУ»ттте 
Митевски, е. Древено, Пробиштип. (394) 

Здравствена легитимација бр. 17119, издадена 
од КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Ви-
данчо Строиманов, Пробиштип. (395) 

Ученичка книшка бр. ^787 , издадена од Учи-
лиштето „Коле Канински" на име Пеце Митрев-
ски, ул. „Кочо Палигора" бр. 18, Битола. (396) 

Ученичка книшка за I до V одделение, изда-
дена од Училиштето „Кирил и Методи" — Битола 
на име Сузана Шукунда, ул. „Цветан Димов" бр. 
29, Битола. (397> 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Олга Маричевска, с. 
Лажец, Битола. (398) 

Здравствена легитимација бр. 106643, издадена 
од ЗСО — Битола на име Симон Лазаревски, е. И -
вањевци, Битола. (399) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Сотир Јовановски, ул. „Маврово" 
бр. 2, Битола. (400) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Стојна Бур лиј овска, ул. „Боримеч-
ка" бр. 47, Битола. (401) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Зора Ристевска, ул. „Даме Груев" 
бр. 22, Битола. (402) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Алуш Камина, ул. „Караорман" бр. 
44, Битола. (403) 

Ученичка книшка издадена од Прилеп на име 
Ружа Оклеска, ул. „Ленин" бр. 7, Прилеп. (404) 

Ученичка книшка издадена од Прилеп на име 
Тодорка Пазеска, ул. „Петта бригада" бр. 7, При-
леп. (405) 

Здравствена легитимација бр. 33292, издадена 
од КЗСО — Кичево на име Вукосава Тасеска, е. 
Требино, Македонски Брод. (406) 

Здравствена легитимација бр. 14700 на име Ар-
слан Акифи, е. Д. Палчиште, Тетово. (407) 

Ученичка книшка за завршено УП одделение 
основно училиште „Братство единство" — Гости-
вар на име Веле Николовски, е. Балиндол, Гости-
вар. (408) 

Здравствена легитимација на име Божин Спа-
сов, е. Градец, Кочани. (409) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Делчево на име Дивна Јосифовска, Делчево. 

(410) 
Индекс бр. 429, издаден од Технолошко-мета-

луршкиот факултет — Скопје на име Стојче То-
доровски, Скопје. (412) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Македонка Живкова, Скопје. (413) 

Ученичка книшка за завршено IV одделение, 
издадено од Осмолетката „Стиф Наумов" — Скоп-
је на име Лена Ѓорги Митревска, Скопје. (414) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милорад Луковски, Скопје. (415) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Евица Стојановиќ, Скопје. (416) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирослав Трифуновски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Живко Стојановски, Скопје. (417) 

Свидетелство од I, П и Ш година при ЕМУЦ — 
машински отсек — во Скопје на име Костадин Л. 
Паланков, Скопје. (418) 

Ученичка книшка за завршено V одделение, 
издадена од Осмолетката „Тефејуз" — Скопје на 
име Исмет Фејзула, Скопје. (419) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рабише Агуши, Скопје. (420) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Алексо Каролиев, Скопје. (421) 

Здравствена легитимација бр. 69345 издадена 
од ЗСО — Скопје на име Виолета А. Атанасов-
ска, Скопје. (422) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милица Ѓорѓиоска, Скопје. (423) 

Свидетелство бр. 12/3. VII. 1964 година за по-
ложен испит за квалификуван електроинсталатер, 
издадено од Собранието на општината Саат Кула 
—• Скопје на име Џељал А. Селиманов, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тодорка Тодоровска, Скопје. (425) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Даниела Божарова, Скопје. (426) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Штип на име Ванчо Д. Трајков, Скопје. (427) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето во Кратово на име Јован 
Арсиќ, Скопје. (428) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДИРЕКТОР НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ 
И ПЕСНИ НА МАКЕДОНИЈА „ТАНЕЦ" — СКОПЈЕ 

распишува 
К О Н К У Р С 

за реизбор на ДИРЕКТОР на ансамблот „Танец" 

На конкурсот можат да учествуваат истакнати 
научни, културни и општествени работници со по-
долгогодишно раководно искуство и организациони 
способности во музичко-сценските и другите кул-
турни установи, а што ги исполнуваат општите ус-
лови и условите од член 43 од Основниот закон за 
установите. 

Пријавите со биографија и документи за испол-
нување на горните услови од конкурсот се доста-
вуваат до конкурсната комисија за именување ди-
ректор на Ансамблот за народни игри и песни на 
Македонија „Танец" — Скопје. 

Конкурсот трае 20 дена од денот на неговото 
објавување. 

Некомплетните молби конкурсната комисија не-
ма да ги разгледува. 

Од Конкурсната комисија (943) 
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