
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 26 август 1970 
С к о п ј е 

Број 22 Год. XXVI 

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

159. 
Врз основа на член 6 од Законот за учество на 

Социјалистичка Република Македонија во финан-
сирањето изградбата на споменик на Нациоиално-
ослободителната борба и Илинденското востание во 
Крушево, Дом на поезијата во Струга и спомен-
дом на културата во Свети Николе („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 18/70), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА УЧЕСТВОТО НА 
РЕПУБЛИКАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗГРАД-
БАТА НА ДОМ НА ПОЕЗИЈАТА ВО СТРУГА И 
СПОМЕН-ДОМ НА КУЛТУРАТА ВО СВЕТИ НИ-

КОЛЕ ЗА 1970 ГОДИНА 

I. Од средствата утврдени со член 1 и 3 од З а -
конот за учество на Социјалистичка Република Ма-
кедонија во финансирањето изградбата на споме-
ник на Национално-ослободителната борба и Илин-
денското востание во Крушево, дом на поезијата 
во Струга и спомен-дом на културата во Свети Ни-
коле им се доделуваат: 

— на Општината Струга средства во износ од 
2.500.000 динари; 

— на Општината Свети Николе средства, во из -
нос од 1.600.000 динари. 

П. ^ и с к о р и с т е н и т е средства од претходната 
точка на оваа одлука се пренесуваат во наредната 
година. 

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

Број 12-1831/1 
14 јули 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д - р Косите Богоев, е. р. 

160. 
Врз основа на член 7 од Законот за учество на 

Социјалистичка Република Македонија во финан-
сирањето изградбата на спомен-домови на култура-
та („Службен весник на СРМ" број 18/70), Изврш-
ниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА УЧЕСТВОТО НА 
РЕПУБЛИКАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО ИЗГРАД-
БАТА НА СПОМЕН-ДОМ НА КУЛТУРАТА ВО 

ТЕТОВО ВО 1970 ГОДИНА 

I. Од средствата утврдени со член 1 и член 4 
точка 4 од Законот за учество на Социјалистичка 
Република Македонија во финансирањето на спо-
мен-домови на културата на Општината Тетово во 
1970 година и се доделуваат средства во износ од 
2.200.000 динари. 

П. Неискористените средства од претходната 
точка на оваа одлука се пренесуваат во наредната 
година. 

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

Бро ј 12-1831/1 
14 јули 1970 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д - р Ксенте Богоев, е. р. 

161. 
Врз основа на член 31 од Законот за извршува-

ње на казните лишување од слобода, мерките за 
безбедност и воспитните мерки - („Службен весник 
на СРМ" бр. 16/70), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА НАПЛАТЕНИ ОД ПАРИЧНИТЕ 
КАЗНИ ИЗРЕЧЕНИ ОД СУДОВИТЕ ОД ОПШТА 

НАДЛЕЖНОСТ 

I 

Приходите од наплатените парични казни из-
речени од судовите од општа надлежност ќе се ко-
ристат за изградба на судски згради во местата: 

1. Кратово, за изградба на судска зграда за Оп-
штинскиот суд •— 200.000 динари; 

2. Ресен, за изградба на судска зграда за Опш-
тинскиот суд •— 350.000 динари. 

И 
Средствата од точка I ќе ги користат општините 

на чие подрачје се гради судската зграда. 
За користење на средствата републичкиот секре-

тар за правосудство склучува договор со општината. 
Со договорот се определува начинот за користе-

њето на средствата определени со оваа одлука. 

га 

Средствата распределени со оваа одлука ќе се 
пренесуваат на користење секои шест месеци во од-
носната година врз основа на изготвената техничка 
документација за објектот. 

IV 

Оваа одлуке! влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија" . 

Б р о ј 12-1711/1 
7 јули 1970 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д - р Ксенте Богоев, е. р. 
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162. 
Врз основа на член 58 став 2 од Законот за ф и -

нансирање на општествено-политичките заедници 
во Социјалистичка Република Македонија („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 9/65 и 5/67), Извршниот со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПОМОШ НА ОПШТИНАТА 
КРИВА ПАЛАНКА ЗА УБЛАЖУВАЊЕ НА ПО-
СЛЕДИЦИТЕ ПРЕДИЗВИКАНИ ОД ЕЛЕМЕНТАР-
НИТЕ НЕПОГОДИ ВО МЕСЕЦ ЈУЛИ 1970 ГОДИНА 

1. Од средствата на Резервниот фонд на Соци-
јалистичка Република Македонија, се доделуваат на 
Општината Крива Паланка, 400.000 динари, за уб-
лажување на последиците предизвикани од елемен-
тарните непогоди во месец јули 1970 година. 

2. Средствата од претходната точка се доделу-
ваат без обврска за враќање. 

' 3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија" 

Бр. 12-1942/1 
14 јули 1970 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д -р Ксенте Богоев, е. р. 

163. 
Врз основа на член 23 став 1 алинеја 3 од За -

конот за музејските установи („Службен весник на 
СРМ" бр. 16/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

ПРИРОДНО-НАУЧНИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ 

1. Се именуваат за членови на Советот на При-
родно-научниот музеј во Скопје и тоа: 

а) со мандат1 од две години 
— БЛАГОЈА ПЕТРОВСКИ, професор во Гимна-

зијата „Јосип Броз — Тито" во Скопје; 
б) со мандат од една година 
— ВЛАДИМИР ЗАБРИЈАКИН, директор на Зоо-

лошката градина, во Скопје. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на до-

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

Бр, 15-1556/1 
9 Јуни 1970 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д -р Кеенте Богоев, е. р. 

164. 
Врз основа на член 23 став 1 алинеја 3 од Зако-

нот за музејските установи („Службен весник на 
СРМ" бр. 16/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СО-
ВЕТОТ НА АРХЕОЛОШКИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ 

1. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот членови на Советот на 
Археолошкиот музеј во Скопје: 

— СПАСЕ СПИРОВСКИ 
— инж. КРУМЕ ТОМОВСКИ. 

2. За членови на Советот на Археолошкиот музеј 
во Скопје* со мандат од две години, се именуваат: 

. — ТИХО АРСОВСКИ, началник на Управата 
за урбанизам на Собранието на град Скопје; 

— РИСТО ДАМЈАНОВСКИ, уредник во НИП 
„Нона Македонија", во Скопје. 

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

Бр. 15-1552/1 
9 јуни 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д -р Ксенте Богоев, е. р. 

165. 
Врз основа на член 15 во врска со член 32 од За-

конот за театрите и другите сценско уметнички ус-
танови („Службен весник на СРМ" бр. 16/65), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СО-
ВЕТОТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И 

ПЕСНИ „ТАНЕЦ" ВО СКОПЈЕ 

1. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот членови на Советот на 
Ансамблот за народни игри и песни „Танец" во Ско-
пје: 

— ЈЕГЕНИ БЕСНИК 
— ЗОРАН В АНГЕЛОВ 
—• АНГЕЛИНА КОСТОВА 
— БЛАГОЈА КОРУБИН 
— АНГЕЛИНА КУЗМАНОВА. 
2. За членови на Советот на Ансамблот за на-

родни игри и песни „Танец" во Скопје, со мандат од 
две години, се именуваат: 

— МИХАЈЛО ДИМЕВСКИ, музиколог во Ин-
ститутот за фолклор на СРМ; 

— БОРИС ПОПЃОРЧЕВ, заменик на главниот 
уредник на весникот „Вечер" во Скопје; 

— ЈЕЛЕНА ПАТРНОГИЋ, костимограф во На-
родниот театар во Скопје; 

— ЏЕВДАТ МУСТАФА, член на Градскиот ко-
митет на Градската конференција на СКМ во Ско-
пје; 

— ТОМО ПУЛЕЈКОВ, судија на Окружниот суд 
во Скопје. 

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

Бр. 15-1553/1 
9 јуни 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д -р Ксенте Богоев, е. р. 

166. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за усо-

гласување на прописите за одделни установи осно-
вани од републички органи („Службен весник на 
СРМ" бр. 13/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СО-
ВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ШУМИ 

ВО СКОПЈЕ 

1. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот членови на Советот на 
Заводот за уредување на шуми во Скопје: 
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— д-р МИРКО АРСОВСКИ 
— инж. НИКОЛА СПАСОВСКИ 
2. За членови на Советот на Заводот за уреду-

вање на шуми, со мандат од две години, се имену-
ваат: 

— д-р СТРАШО ТОДОРОВСКИ, редовен про-
фесор на Земјоделско-шумарскиот факултет во Ско-
пје; 

— д-р ДИМИТАР ИВАНОВ, член на Институ-
тот за организација и економика на земјоделството 
и шумарството при Земјоделско-шумарскиот факул-
тет во Скопје. 

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

Бр. 15-1557/1 
9 јуни 1970 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д -р Ксенте Богоев, е. р. 

167. 
Врз основа на член 23 став 1 алинеа 3 од За -

конот за музејските установи („Службен весник на 
СРМ" бр. 16/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕ-

ТОТ НА ИСТОРИСКИОТ МУЗЕЈ ВО СКОПЈЕ 

1. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот членови на Советот на 
Историскиот музеј во Скопје: 

— АЛЕКСАНДАР АПОСТОЛОВ 
— ВЕНО БУНДОВСКИ 
— ПАНЧЕ МИХАЈЛОВ 
2. За член на Советот на Историскиот музеј во 

Скопје, со мандат од две години, се именува: 
— ДРАГАН ТАШКОВСКИ, советник во ЦК 

СКМ. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 15-914/1 
9 јуни 1970 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д -р К с н т е Богоев, е. р. 

168. 
Врз сенова, на член 15 став 1 алинеја 3 од Зако-

нот за театрите и другите сценско уметнички уста-
нови („Службен весник на СРМ", бр. 16/65), Изврш-
ниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СО-
ВЕТОТ НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ 

1. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот членови на Советот на 
Народниот театар во Скопје: 

— БЛАГОЈА ИВАНОВСКИ 
— АХИЛ ТУНТЕ 
2. За членови на Советот на Народниот театар 

во Скопје, со мандат од две години, се именуваат: 
— МЕТО ФОТЕВ, новинар во РТВ Скопје; 
—• РАДЕ БОЈАЏИЕВ, секретар на .Културно-

просветната заедница на град Скопје. 

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

Бр. 15-1554/1 : 

9 јуни 1970 грдина 
Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д -р Ксенте Богоев, е. р. 

169. 
Врз основа на член 6 од Законот за определу-

вање на работите што ги врши Радиотелевизија 
Скопје („Службен Бесник на СРМ" бр. 4/66), Изврш-
ниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СО-

ВЕТОТ НА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ 

1. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови на 
Советот на Радиотелевизија Скопје: 

— БУРХАН АДЕМИ 
— ТИТО БЕЛИЧАНЕЦ 

— СТОЈМЕН МИХАЈЛ ОВСКИ 
— ЛАЗО СОФИЈАНОВ 

2. За членови на Советот на Радиотелевизија 
Скопје, со мандат од две години, се именуваат: 

— ЉУПЧО АРНАУДОВСКИ, секретар на ГК 
СКМ Скопје; 

— СЕЈФИДИН СУЛЕЈМАНИ, директор на ал-
банската драма при театарот на народностите во 
Скопје; 

— д-р ДРАГАН ТОДОРОВСКИ, вонреден про-
фесор на Филозофскиот факултет во Скопје, и 

— ДУШАН ЦРВЕНКОВСКИ, директор на Из-
давачкото претпријатие „Култура" во Скопје. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Републржа Македонија". 

Бр. 15-912/1 
9' јуни 1970 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

170. 
Врз основа на член 15 став 2 од Законот за ре-

публичкиот фонд за унапредување на културните 
дејности („Службен весник на СРМ" бр. 14/65), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУЦКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УП-
РАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ 
ДЕЈНОСТИ 

1. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот членови на Управниот 
одбор на Републичкиот фонд за унапредување на 
културните дејности: 

— БОРО МИТРИЧЕВ СКИ 
— ЦВЕТА ФИЛИПОВА 
— ТОМЕ АРСОВСКИ 
— ВИКТОРИЈА СОКОЛОВСКА 
— ЛАЗО СОФИЈАНОВ 
— БОРИС ВИШИНСКИ. 
2. За членови на Управниот одбор на Републич-

киот фонд за унапредување на културните дејнос-
ти, со мандат од две години, се именуваат: 

Бр. 22 — Стр. 371 
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— ТОМИСЛАВ СИМОВСКИ, директор на Ра -
дио-Скопје; 

— АЛЕКСАНДАР ЗДРАВКОВСКИ, потпретсе-
дател на Градската конференција на ССРНМ -— Ско-
пје; 

— д-р ТОМЕ САЗДОВ, доцент на Филозофскиот 
факултет во Скопје; 

— ЗОРАН ПОПАНДОНОВ, ш е ф на Кабинетот 
на претседателот на Извршниот совет на СРМ; 

— АНТОНИЕ НИКОЛОВСКИ, конзерватор во 
Републичкиот завод за заштита на спомениците на 
културата; 

— ТОМИСЛАВ ЗОГРАФСКИ, доцент на Висо-
ката музичка школа во Скопје. 

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

Бр. 15-1558/1 
9 јуни 1970 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

171. 
Врз основа на член 42 став 1 точка 3 од Зако-

нот за високото школство во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65) и член 17 од Статутот на Вишата техничка 
школа во Битола, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ 
НА ВИШАТА ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВО БИТОЛА 

1. Се утврдува престанок на функцијата поради 
истекот на мандатот член на Советот на Вишата 
техничка школа во Битола: 

— НИКОЛА ПАЛИГОРА. 
2. За член на Советот на Вишата техничка шко-

ла во Битола, со мандат од две години, се именува: 
— КОСТАДИН ЛОЗАНОВСКИ, судија во Ок-

ружниот суд во Битола. 
3. Ова решение влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 15-1551/1 
9 јуни 1970 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

172. 
Врз основа на член 2 став 2 од Законот за усо-

гласување на прописите за одделни установи осно-
вани од републички органи („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈА-
ТА ЧЛЕНОВИ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СО-
ВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН 

И НАСТАВЕН ФИЛМ ВО СКОПЈЕ 

1. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот членови на Советот на 
Заводот за културно-просветен и наставен филм во 
Скопје: 

— ВАСИЛ КУНОВСКИ 
— д-р ВОИСЛАВ КУШЕВ СКИ 
— ЏЕВДАТ МУСТАФА. 

2. За членови на Советот на Заводот за кул-
турно просветен и наставен филм во Скопје, со ман-
дат од две години се именуваат: 

— РАДМИЛА ПОПОВСКА, уредник во РТВ 
Скопје; 

— НИКОЛА ПОПОВСКИ, советник во Репуб-
личката заедница за образование, и 

— АЛЕКСАНДАР АНДРЕЕВСКИ, уредник во 
РТВ Скопје. 

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

Бр. 15-1555/1 
9 јуни 1970 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д -р Ксенте Богоев, е. р. 

Службени објави 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Републичкиот секретари јал за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 9, став 4 од Законот 
за условите под кои работните организации можат 
да произведуваат саден материјал, објавува дека во 
Регистарот на производители на саден материјал е 
запишана следната организација: 

Ш за шумарство: 
—- Дрвниот комбинат „Огражден" од Берово, ре-

гистарски број 20, книга Ш, решение број УП/10-125 
од 3. УП. 1970 година. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка по правната работа на тужителот Јулија Сотиро-
ва од Софија, ул. „Позитано" бр. 38 против туже-
ниот Јордан Јанков од Скопје, сега во неизвесност, 
за развод на брак, под П. бр. 20/70. 

Се повикува тужениот Јордан Глигорие Јанков 
од Скопје, сега во неизвесност, во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот, да се јави во 
судот или да ја соопшти сегашната адреса. По ис-
текот на овој рок на тужениот ќе му биде одреден 
привремен старател кој ќе го застапува во предмет-
ниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 20 од 17. 
IV. 1970 година. (56) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Рада Стојановска од е. Градешница поднесе ту-
жба до овој суд за утврдување на брак со Стојан 
Стојановски од е. Градешница, сега во неизвесност. 
Бидејќи именованиот Стојан е во неизвесност и со 
непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ", да се јави или да одреди свој застапник. 
Во противно на истиот ќе му биде одреден застап-
ник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 457/70. (57) 
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РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на установите, рег. бр. 55, стра-
на 226, книга I е запишано следното: Се брише од 
регистарот на установите Народната аптека „Здра-
вје" — Кратово, бидејќи се присоединува кон 
Здравствениот дом — Кратово, како работна еди-
ница во Кратово, согласно со одлуката бр. 518 од 
29. ХП. 1969 година на Здравствениот совет на Здрав-
ствениот дом — Кратово од одржаната седница на 
18. ХП. 1969 година, одлуката на Здравствениот совет 
на Народната аптека „Здравје" — Кратово од одр-
жаната седница на 30. ХП. 1969 година, решението 
бр. 08-4857 од 20. I. 1970 година и бр. 163 од 20. I. 
1970 година на Собранието на општината Кратово 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр 
11 од 17. Ш. 1970 година. (626) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 360, стра-
на 475, книга П е запишано следното: На досегаш-
ните потписници на Основното училиште „Симче 
Настовски" од село Вратница, Тетовско, и тоа: На-
умовски Димче Јован, директор и Јаневски Новрија 
Младен им престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на училиштето се назна-
чени следните лица: Стојчевски Новак Бошко, ди-
ректор, и Гавриловски Стојчев Славко, член на учи-
лишниот совет, сметано од 15. ХП. 1969 година. 

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

154/69 од 26. Ш. 1970 година. (631) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на установите, на 24. XI. 1969 го-
дина, страна 42, реден број 2 е запишана промената 
на досегашниот директор на Нижата музичка шко-
ла „Стеван Мокрањац" од Кочани, Ристо Стојанов 
Ју РУ ков. За директор е именуван Љубомир Петров 
Стојановски. 

Промената на директорот на установата е запи-
шана во регистарот врз основа на одлуката бр. 65 
од 25. IX. 1969 година на работничкиот совет на ус-
тановата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
36/69. (654) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 29. IV. 1969 го-
дина, страна 195, реден број 3 е запишано присое-
динувањето на Центарот за предвојничка обука и 
рекреација „Осогово" од Кочани, кон Органот за 
народна одбрана на Собранието на општината Ко-
чани. 

Присоединувањето на Центарот за предвојничка 
обука и рекреација „Осогово" од Кочани е запиша-
но во регистарот врз основа на решението бр. 
01-1722/1 од 3. Ш. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
15/69. (660) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на установите, на 27. Ш. 1969 го-
дина, страна 112, реден број 3 е запишана проме-
ната на досегашниот директор на Основното учи-

лиште „Маршал Тито" од Злетово, Благој Михај -
ловски.' За директор е именуван Јован Ризински. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на решението бр. 02-151/1 од 12. УП. 1969' го-
дина на училишниот совет на училиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
13/69. (661) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 182, стра-
на 952, книга I е запишано следното: На досегаш-
ните потписници на Централното основно училиште 
„Светлост" од село Рашче и тоа: Кроси Сами, ди-
ректор, и Арифи Несат Шуретус секретар, им пре-
станува правото за потпишување, бидејќи се разре-
шени од должност. 

За нови потписници на училиштето се назначе-
ни следните лица: Абедин Кроси, директор, и Меџи-
де Касапи, секретар, сметано од 27. П. 1970 година. 

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

24 од 17. Ш. 1970 година. (629) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на установите, на 18. IX. 1969 го-
дина, страна 113, реден број 3 е запишана проме-
ната на досегашниот в. д. директор на Народниов 
музеј од Штип, Елица Протогерова. За в. д. дирек-
тор е именуван Кирил Ефремов. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на решението бр. 201-2980/1 од 14. УП. 1969 го-
дина на Собранието на општината Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
23/69. (669) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 26. Ш. 1969 
година, страна 113, реден број 2 е запишана про-
мената на досегашниот в. д. директор на Народ-
ниот музеј од Штип, Војслав Санев. За в. д. ди-
ректор е именувана Елица Протогерова. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на решението бр. 0203-36/1 од 7. I. 1969 годи-
на на комисијата за избор и именување на Со-
бранието на општината Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
12/69. (670) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 17. Ш. 1970 
година, рег. бр. 3/70, е запишано следното: Се ме-
нува фирмата на Бирото за геолошки и рударски 
истражувања — Битола, и гласи: Биро за геолош-
ки и рударски истражувања и експлоатација на 
минерални суровини — Битола. 

Се проширува и дејноста на Бирото за геолош-
ки и рударски истражувања и експлоатација на 
минерални суровини — Битола, уште со: 

1. геолошко-рударски истражувања и експло-
атација на сите минерални блага (метали, немета-
ли, каустобиолити, води и гасови, украсен и гра-
дежен камен); 

2. проектирање на истражни и експлоатациони 
работи и 

3. отворање на индустриски погони за прера-
ботка и добивање финални производи од рудни и 
нерудни суровини. 

Овие промени се извршени врз основа на од-
луката бр. 02-234-2 од 17. VI. 1969 година на сове-
тот на установата — Рудници за геолошки и ру-
дарски истражувања — Битола гг решението бр. 
08-4155/1-69 од 13. П. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 15/70. (796) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 11. Ш. 1970 
година, рег. бр. 129/65 е запишано следното: Основ-
ното училиште „Браќа Миладиновци" од село Рам-
на, БИТОЛСКО, престана со својата работа и се бри-
ше од регистарот на установите, поради присое-
динување кон Централното основно училиште 
„Кирил и Методи" од село Цапари. 

Оваа промена е извршена врз основа на реше-
нието бр. 11-3046/1 од 15. ХП. 1969 година на Со-
бранието на општината Битола-

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 12/70. (797) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на установите, на 11. Ш. 1970 
година, рег. бр. 23/6,6, е запишано следното: Цен-
тралното основно училиште „Трајан Белев" од 
село Гавато, Битолско, престана со својата работа 
и се брише од регистарот на установите поради 
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присоединување кон Централното основно учили-
ште „Кирил и Методи", село Цапари. 

Оваа промена е извршена, врз основа на ре-
шението бр. 11-3046/1 од 15. ХП. 1969 година на 
Собранието на општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 10/70. (798) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 20. Ш. 1970 
година, рег. бр. 82/65 е запишано следното: Се 
проширува дејноста на Стручното угостителско 
училиште со практична обука „Ванчо Питошев-
ски" од Охрид, уште со сместување и исхрана на 
патници и туристи. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-74 од 2. Ш. 1970 година на советот 
на работната заедница на Стручното угостителско 
училиште „Ванчо Питошевски" — Охрид и реше-
нието бр. 06-200 од 17. Ш. 1970 година на Одде-
лението за инспекциски служби на Собранието на 
општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 18/70. (799) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 392, стра-
на 613, книга П е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Основното училиште „Јане 
Сандански" — Скопје, ул. „124" — „Дуќанџиќ", 
Душан Дракалски, му престанува правото за пот-
пишување. 

За в. д. директор на училиштето е назначен 
Георгиевски Ристо, кој училиштето ќ е го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето со старите регистрирани потписни-
ци и тоа: Сиљанова Ирена, службеник, и Ташко-
ва Мирјана, дактилограф-администратор, сметано 
од 23. XI. 1969 година. 

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

бр. 135/69 од 19. V. 1970 година. (882) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 647, стра-
на 719, книга Ш е запишана под име: Дирекција 
за туризам „Гевгелија турист" во Стар Дојран. 
Предмет на работењето на дирекцијата е коорди-
нација и насочување развитокот на туристичкото 
стопанство во општината Гевгелија. 

Дирекцијата е основана од Собранието на оп-
штината Гевгелија, со решението бр. 01-872 од 7. 
IV. 1970 година. 

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Јован Крстев, в. д. директор, во грани-
ците на овластувањето. 

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

бр. 62 од 17. V. 1970 година. (984) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 648, стра-
на 723, книга Ш е запишана1 под име: Установа за 
чување на полски имоти, ул. „Маршал Тито" бр. 1 
— Кавадарци. Предмет на работењето на установа-
та е чување на полските имоти, стопанисување со 
пасиштата и ошптонародниот имот на подрачјето 
иа општината Кавадарци. 

Установата е основана од Народниот одбор на 
градската општина Кавадарци, со решението бр. 
1963 од 9. IV. 1955 година (потврда бр. 01-1668 од 
3. IV. 1970 година на СО — Кавадарци!. 

Установата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Димов Љубо, в. д. управник. Тој ќе ги 
потпишува сите акти со исклучок на актите од 
другите самоуправни органи и ќе ја задолжува и 
раздолжува установата, во границите на овласту-
вањето. 

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

бр. 47 од 3. VI. 1970 година. (1078) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 25. V. 1970 
година, рег. бр. 5/70, е запишана под име: Дирек-
ција за регионално и просторно планирање на ре-
гионот — Струга — Охрид — Ресен, со седиште 
во Охрид. Предмет на работењето на дирекцијата 
е регионално и просторно планирање. 

Дирекцијата е основана од Собранието на оп-
штините Струга ^— Охрид — Ресен. 

Дирекцијата ќе ја потпишува Пантелеј Митков 
директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 27/70. (1083) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. "УП. 1969 година, страна 356, реден број 1 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Штип, (над болницата). 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
сите видови колонијално-прехранбени и индустри-
ски стоки, како и стоки потребни за домаќин-
ството. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација „Центроколонијал" од Скопје. 

Раководител на продавницата е Љилјана Ни-
колова Илиева, која не е овластена да ја потпи-
шува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластени-
те лица на матичната организација. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката на работнич-
киот совет на организацијата од 22. Ш. 1969 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 247/69. (711) 

Окружниот стопански суд во Штип .објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 17. VII. 1969 година, страна 355, реден број 1 
е запишано основањето на Продавница на големо 
и мало, со седиште во Штип, ул. „Ванчо Прке" 
бр. 43. 

Продавницата ќе врши продажба на сите ви-
дови индустриски и прехранбени стоки; на зем-
јоделски производи и репродукциони материјали; 
на сувомесни производи, млеко и млечни произво-
ди; на житарски производи, како брашно, трици 
и кбнцентрати; на гумени и пластични производи, 
електрични материјали и други производи. 

Продавницата е основана од Трговското уго-
стителско претпријатие на големо и- мало „Сне-
жана" од Горче Петров. 

Раководител на продавницата е Лазо Зенде-
лов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 980 од 5. 
V., 1969 година, на работничкиот совет на прет-
пријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 265/69. (712) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 669, страна 1689, книга V е запишана под 
фирма: Деловно здружение за полјоделство и ме-
ханизација „Агромакедонија" — Скопје — Орга-
низација на здружен труд без својство на правно 
лице — Продавница број 3 во Скопје, ул. „Пазар 
аеродром". Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на алкохолни и безалкохолни 
пијалоци во оригинално пакување. 

Продавницата е основана од Извршниот одбор 
на Деловното здружение за пол ј одел ство и меха-
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низација „Агромакедонија" -— Скопје, со одлуката 
бр. 11000 од 26. ХП. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Милан Денков-
ски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува здружението, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 582/69 од 7. IV. 1970 година. (774) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 357, страна 229, книга П е запишана под 
фирма: Трговска работна организација „Врутокооп" 
— Гостивар — Организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Продавница број 1 во 
Скопје, ул. „11 Октомври" бр. 118. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на авто-
делови. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговската работна организација „Вруто-
кооп" — Гостивар, со одлуката од одржаната сед-
ница на 14. П. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Боривоје По-
повиќ. 

Организацијата на здружен труд без својство 
на правно лице — Продавница број 1 во Скопје, 
ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матич-
ното претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 204 од 7. IV. 1970 година. (775) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1346, страна 280, книга VI е запишано под 
фирма: „Универзал" — Генерална трговачка за-
ступништва — Београд — Организација на здру-
жен труд без својство на правно лице — Прет-
ставништво во Скопје, ул. „Иво Рибар — Лола" бр. 
1. Предмет на работењето на претставништвото е 
застапување на странски фирми. Претставништво-
то е основано од работничкиот совет на „Универ-
зал" —• генерална трговачка заступништва Београд, 
со одлуката од одржаната седница на 13. Ш. 1969 
година. 

Организацијата на здружен труд без својство 
на правно лице — Претставништво во Скопје ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува Сотировски 
Илија, раководител, во границите на овластува-
њето. 

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

бр. 727 од 17. ПГ. 1970 година. (776) 

• Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. Ш. 1970 година, рег. бр. 9/70, книга I е запиша-
на под фирма: Продавница во Битола, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 118а, на Трговското претпријатие 
„Антилоп" од Београд. Предмет на работењето на 
продавницата е промет со чевли, на мало. 

Раководител на продавницата е Лукиќ Живка . 
Продавницата е основана од Трговското прет-

пријатие „Антилоп" од Београд, со одлуката бр. 365 
од 14. Ш. 1969 година на работничкиот совет. 

Продавницата' ќе ја потпишува Бобич Михајло. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 

бр. 119/70. (803) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. Ш. 1970 година, рег. бр. 8/70, книга I е запи-
шано под фирма: Б и ф е во Битола, булевар „1 
Мај" бп. 65, на Синдикалната подружница при Од-. 
делението за внатрешни работи — Битола. Пред-
мет на работењето на бифето е промет со безал-
кохолни пијалоци, сувомесни производи, млечни 
производи, бели печива, конзервирани производи, 
чоколадни и вафел производи, пиво, цигари и 
кибрит. 

Раководител на бифето е ѓорѓиевски ѓорѓи. 
Бифето е основано од Извршниот одбор на 

Синдикалната подружница на) Одделението за вна-
трешни работи — Битола, со одлуката бр. 589 од 
5. Ш. 1970 година. 

Бифето ќе го потпишуваат Дамевски Бранко и 
Ѓорѓиевски ѓорѓи. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 110/70. . (804) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. Ш. 1970 година, рег. бр. 7/70, книга I е запишана 
под фирма: Бензинска помпа, со седиште во Бито-
ла, ул. „Прилепска" бб, на Трговското претпријатие 
за промет со нафта и нафтени деривати „Југопе-
трол" —• Скопје. Предмет на работењето на бен-
зинската помпа е продажба на нафта и нафтени 
деривати и разни ситни авто-делови. 

Раководител на бензинската помпа е Крстевски 
Стојан. 

Бензинската помпа е основана од Трговското 
претпријатие „Југопетрол" — Скопје, со одлуката 
бр. 827 од 7. V. 1968 година на работничкиот совет. 

Бензинската помпа ќе ја потпишува истото ли-
це што' го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 90/70. (805) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. Ш. 1970 година, рег. бр. 1/65, книга I е запишана 
под фирма: Продавница „Илинден" во Битола, ул. 
„Илинденска" бб, на Трговското претпријатие „Раз-
нопромет" од Битола. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на колонијални стоки. 

Раководител на продавницата е Ал ^ п а р м а к о в -
ски Димитар'. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Разнопромет" од Битола, со одлуката на 
работничкиот совет од 4. VI. 1968 год. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 91/70. (806) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. Ш. 1970 година, рег. бр. 1/65, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница „Бела Чешма" во 
Битола, ул. „Прилепска" бр. 56, на Трговското прет-
пријатие „Разнопромет" од Битола. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е. промет со прехранбени 
стоки и предмети за куќни потреби. 

Раководител, на продавѕницата е Трајковска Ма-
рика. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Разнопромет" — Битола, со одлуката бр. 
0101 од 17. П. 1968 година на работничкиот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола,. Фи. 
бр. 92/70. (807) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. Ш. 1970 година, рег. бр. 8/55, книга П е запиша-
на под фирма: Продавница број 34, во Прилеп, ул. 
„Кузман Јосифовски" бр. 80, на Трговското претпри-
јатие „Моноверзал" т Прилеп. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на сите видови 
жита и брашно. 

Раководител на продавницата е Иван Петре-
ски. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Моноверзал" од Прилеп, со одлуката на 
работничкиот совет од 5. ХП. 1969 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 114/70. (808) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. ПГ. 1970 година, рег. бр. 8/55, книга П е запиша-
на под фирма: Продавница број 33 во Прилеп, ул. 
„Караорман" бр. 17, на Трговското претпријатие 
„Моноверзал" од Прилеп. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба и промет на сите видо-
ви жита, пченица, јачмен, 'рж, овес, пченка и сите 
видови на производи од жита, пченично, јачмено 
и пченкарно брашно, брашно од 'рж и од овес.. 

Раководител на продавницата е Ристо Јаванов-
ски. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Моноверзал" од Прилеп, со одлуката од 
работничкиот совет од 5. ХП. 1969 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 115/70. (809) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. Ш. 1970 година, рег. бр. 8/55, книга П е запишана 
под фирма: Продавница број 35 во село Дебреште, 
ул. „Маршал Тито" бр. 126, на Трговското и посред-
ничко претпријатие „Моноверзал" од Прилеп. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
сите видови жита, сите видови мелнички произво-
ди и сите видови на сточни концентрат^ 

Раководител на продавницата е Гога Мирчески. 
Продавницата е основана од Трговското и по-

средничко претпријатие „Моноверзал" од Прилеп, со 
одлуката од работничкиот совет од 5. ХП. 1969 го-
дина'. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 116/70. (810) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. Ш. 1970 година, рег. бр. 6/70, книга I е запишан 
•под фирма: Технички сервис ЕИ — Прилеп, ул. 
„Маршал Тито" бр. 56, на Електронската индустрија 
— Ниш. Предмет на работењето на сервисот е врше-
ње на технички сервис — односно сервилно* одржу-
вање на сите свои производи во гарантниот и надвор 
од гарантниот рок и тоа од деловната просторија, во 
просторијата на купувачот било во градот или над-
вор од градот; сервиено одржување под исти услови 
и на производите од дејноста на ЕИ — Ниш, произ-
ведени од други претпријатија и монтирање на сите 
производи на ЕИ — Ниш и производите на другите 
работни организации кои произведуваат производи 
исти или слични на производите на ЕИ — Ниш. 

Раководител на сервисот е Илиевски Ангелко-. 
Сервисот е основан од Електронската индустрија 

— Ниш, со одлуката на работничкиот совет бр. 
364-01/16 од 29. IX. 1969 година. 

Сервисот ќе го потпишува "истото лице што го 
потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 94/70. (811) 

Окружниот, стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. Ш. 1970 година, рег. бр. 26/56, книга П е запи-
шана под фирма: Самостојна организација на здру-
жен труд во својство на правно лице — угостител-
ство —. Прилеп, на Автотуристичкото претпријатие 
„Пелагонија-турист" — Прилеп. Предмет на работе-
њето на организацијата е вршење на угостителска 
дејност. 

Раководител на организацијата е Симоновски 
Гога. 

Самостојната организација е основана од Авто-
туристичкото претпријатие „Пелагонија-турист" од 
Прилеп, со одлуката бр. 287 од 5. I. 1970 година на 
работничкиот совет. 

Организацијата ќе ја потпишуваат Миноски 
Благоја и Велески Драгомир. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 109/70. (812) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. Ш. 1970 година, рег. бр. 4/57, книга П е запишана 
под фирма: Продавница во Ресен, ул. „11 октомври" 
бр. 36, на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн бор" 
од Прилеп. Предмет на работењето на продавница-
та е продажба на готов намештај кој го произведува 
основачот и продажба на производи од други прет-
пријатија поради дополнување на асортиманот. 

Продавницата е основана од Дрвно-индустри-
скиот комбинат „Црн Бор" од Прилеп, со одлуката 
бр. 02-12535 од 24. X. 1968 година на работничкиот 
совет. 

Продавницата ќе ја потпишува Стрезов Поско, 
раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 65/70. (813) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 669, страна 286, книга VI е запишано под 
фирма: Деловно здружение за полјоделство и меха-
низација „Агро-Македонија" •— Скопје — Самостојна 
организација на здружен труд со својство на правно 
лице — Опитно производно земјоделско стопанство 
во село Врапчиште, Гостиварско. Предмет на ра-
ботењето на опитното стопанство е опитно произ-
водство на земјоделски производи и одгледување на 
животни со1 племенито крзно. 

Опитното стопанство е основано од Извршниот 
одбор на Деловното здружение за полј одел ство и 
механизација „Агро-Македонија" — Скопје, со од-
луката бр. 10774/2 од 31. X. 1969 година од одржа-
ната седница, на 4. IX. 1969 година. 

Раководител на опитното стопанство е Деспот 
Алековски . 

Самостојната организација на здружен труд со 
својство на правно лице — Опитно производно зе-
мјоделско стопанство во село Врапчиште ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува Деспот А л е к о в -
ски, раководител, во границите на овластувањето. 

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

бр. 995/69 од 23. IV. 1970 година. (839) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 461, страна 288, книга VI е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Тргокооп" — Скопје — Организација на здружен 
труд —• Стовариште во Куманово, ул. „11 Октомври" 
бб. Предмет на работењето на стовариштето е про-
мет со возила, резервни делови и прибор, земјодел-
ски машини и алати, разладни уреди на големо и 
мало. 

Стовариштето е основано од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Тргокооп" — Скопје, од одржаниот состанок на 
16. Ш. 1970 година. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Тихомир Костиќ, раководител, во гра-
ниците на овластувањето'. 

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

бр. 273 од 24. IV. 1970 година. (840) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 44, страна 331, книга I е запишано -под 
фирма: Производно претпријатие за лесна и по-
лутешка конфекција, пиротски и персиски ќили-
ми „Младост" — Кичево. Предмет на работење-
то на претпријатието е да произведува лесна и по-
лутешка конфекција, пиротски и персиски ки-
лими. 
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Претпријатието е основано од Собранието на 
општината Кичево, со решението бр. 02-5957/1 од 
31. ХП. 1969 година. 

Производното претпријатие за лесна и полутеш-
ка конфекција, пиротски и персиски килими „Мла-
дост" — Кичево ќе го* потпишува, задолжува и 
раздолжува Н И К О Л О С К И Јован, в.д. директор, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 292 од 23. IV. 1970 година. (841) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 149, книга Ш е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Вардар" — Неготино — Организација на здру-
жен труд без својство' на правно' лице — Продавни-
ца за колонијал број 8 во село Паликура, Кава-
дарско. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на колонијална стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Вардар" — Неготино, со одлуката од одржаната 
седница на 26. I. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Настов Димче 
Блажо. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 192 од 23. IV. 1970 година. " (842) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 50, страна 527, книга IV е запишана под 
фирма: Претпријатие за изработка на офицерски 
и цивилни облекла „22 декември" — Скопје — 
Организација на здружен труд — Продавница во. 
Скопје, ул. „Гуро Салај" број 1. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на што-
фови на мало. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Претпријатието за изработка на офицерски и 
цивилни облекла „22 декември" — Скопје, со од-
лука од одржаната седница на 6. XI. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Ќаздотз Борис. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1101/69 од 27. IV. 1970 година. (843) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 545, страна 153, книга Ш е запишано под 
фирма: Фудбалски клуб „Рудар", село Извор, Ти-
товвелешко — Самостојна организација на здру-
жен труд без својство на правно лице — Б и ф е во 
село Извор, Титоввелешко. Предмет на работе-
њето на бифето е продажба на алкохолни и без-
алкохолни пијалоци и конзервирани месни про-
изводи. 

Бифето е основано од управниот одбор на 
Фудбалскиот клуб „Рудар", село Извор, Титовве-
лешко, со одлуката број 4 од 17. П. 1969 г. од одр-
жаната седница на 13. Ш. 1967 година. 

Раководител на бифето е Ристовски Алексан-
дар. 

Самостојната организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Б и ф е во село Из-
вор, Титоввелешко, ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува основачот, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 631/69 од 20. IV. 1970 година. (844) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 275, книга VI е запишана под 
фирма: Претпријатие за дрвна индустрија „Трес-

ка" — Скопје — Организација на здружен труд 
без својство на правно лице — Продавница за ме-
бел „Треска" — Титов Велес, ул. „Благој Горев" 
бр. 2. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на мебел од сопствено' производство' и 
производи од други дрвно-индустриски претприја-
тија како дополнение на асортиманот. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на претпријатието за дрвна индустрија „Трес-
ка" — Скопје, со одлуката од одржаната седни-
ца на 28. Ш. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Цветковски 
Перо. 

Организацијата на здружен труд без својство 
на правно лице — Продавница за мебел „Треска" 
во Титов Велес ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 343/69 од 23. IV. 1970 година. (845) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 364, страна 315, книга П е запишана под 
фирма: Пољопривредни комбинат „Београд" — Бе-
оград — Падинска Скела — Самостојна организа-
ција на здружен труд — Индустрија за преработ-
ка на зеленчук „Тетово" — Тетово. Предмет на ра-
ботењето на индустријата е производство и про-
дажба на сите видови конзерви, овошје, варива 
и месо, сопствено и услужно ускладиштување и 
одржување на овошје, вариво и месо, откуп и ку-
попродажба на сите видови овошје, варива и месо, 
млеко и млечни производи, сите видови ладење и 
сортирање на сопствени селскостопански производи 
и месо, како и на откупени селскостопански произ-
води и месо. 

Индустријата е основана со присоединување на 
Земјоделско-индустрискиот комбинат „Гроцка" кон 
Земјоделскиот комбинат „Београд" —. Београд — 
.Падинска Скела, согласно со одлуката бр. 5603 од 
7. X. 1989 година на работничкиот совет на ПИК 
Гроцка и заклучокот на работничкиот совет на 
Земјоделскиот комбинат „Београд" — Београд — 
Падинска Скела од одржаниот состанок на 30. I. 
1970 година. 

.Самостојната организација на здружен труд — 
Индустрија за преработка на зеленчук „Тетово" — 
Тетово ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раз до л-
жуваат Андро Јанковски, в.д. директор, и инже-
нер Дабевски Слободан, сметано од 8. IV. 1970 
година. 

Обврската пред -банката е со еден потпис. 
Погонската единица нема својство на правно 

лице а има своја жиро-сметка,. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 278 од 27. IV. 1970 година. (846) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1349, страна 299, книга VI е запишана под 
фипма: Земјоделско-индустриски комбинат „При-
леп" во Прилеп — Самостојна работна органи-
зација на здружен труд со својство' на правно ли-
це — Погон во Македонски Брод. Предмет на ра-* 
ботењето на погонот е: 

а) сопствено земјоделско производство на гра-
динарски, тутунски, лозарски и овоштарски про-
изводи; 

б) откуп и пласман на секакви видови земјо-
делски производи од индивидуалните произво-
дители; 

в) кооперација со индивидуални земјоделски 
производите л и; 

г) сопствено сточарство; 
д) трговија со сите видови на индустриски И 

колонијални стоки преку своите продавници и 
снабдување на населението со прехранбени ар-
тикли; 
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г) снабдување на производителите со сите ви-
дови на репроматеријали и вршење услуги со соп-
ствена механизација. 

Погонот е основан од Земјоделско-индустри-
скиот комбинат „Прилеп" од Прилеп, со одлука-
та бр. 02-453/1 од 19. Ш. 1970 година на работнич-
киот совет, од одржаната седница на 13. Ш. 1970 
година. 

Самостојната работна организација на здружен 
труд со својство на правно лице — Погон во Ма-
кедонски Брод ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Арсоски Стојмир, директор на по-
гонот, и Наумовски Петре, директор на секторот 
за финансии при комбинатот, во границите на 
овластувањето. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Погонот во Македонски Брод на Земјоделскиот 

комбинат „Црна Река" од село Тополчани, При-
лепско, се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните, од рег. бр. 37, страна 283, книга I, 
согласно со одлуката за соединување на Земјодел-
скиот комбинат „Прогрес" — Прилеп, Земјоделски-
от комбинат „Црна Река" — село Тополи ани и 
ЗС „К. Ј . Питу" — село Славеј, Прилепско во 
една работна организација под назив: Земјодел-
ско-индустриски комбинат „Прилеп" — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 297 од 12. V. 1970 г. (870) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 16, страна 155, книга Ш е запишана под 
фирма: Трговска работна организација за промет 
со нафта и нафтени деривати „Југопетрол" — 
Скопје — Бензинска помина станица „Сингелич" 
— Скопје. Предмет на работењето на бензинската 
помпна станица е продажба на нафта, нафтени де-
ривати и авто-делови. 

Бензинската помина станица е основана од ра-
ботничкиот совет на Трговската работна органи-
зација за промет со нафта и нафтени деривати 
„Југопетрол" — Скопје, со одлуката бр. 02-4211 од 
28. IV. 1970 година, на својата IV редовна седница, 
одржана на 13. VI. 1969 година. 

Раководител на помпната станица е Димовски 
Велимир, кој нема право да ја потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 353 од 6. V .1970 година. (871) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1347, страна 295, книга VI е запишано под 
фирма: Предузеќе за меѓународен трговину, ту-
ризам, заступање иностраних фирма и производ-
њу граѓевинског материјала „Прогрес" — Београд, 
Организација на здружен труд, Претставништво во 
Скопје, ул. „Маршал Тито" бр. 60. Предмет на 
работењето на претставништвото е меѓународно-
трговско работење, посредување и застапување на 
странски фирми, увоз-извоз на стока, живина, сточ-
на храна, школски прибор, средства за заштита на 
растенијата и сточна храна, како и вештачки ѓу-
брива, внатрешна трговија со текстил и текстил-
на суровина, со внатрешен промет, соработка со 
домашни и странски правни лица, застапување на 
домашните туристички, сообраќајни и угостител-
ски организации, туристички работи со странство, 
организирање на конгреси, спортски приредби и 
други собири, производство и продажба на, граде-
жен материјал и сите работи регистрирани од стра-
на на стопанската организација при Окружниот 
стопански суд во Београд. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Претпријатието за меѓународна трговија, 
туризам, застапување на странски фирми и про-
изводство на градежен материјал „Прогрес" — Бе-
оград, на својата П редовна седница, одржана на 
18. IV. 1969 година. 

Организацијата^ на здружен труд — Претстав-
ништво во Скопје ќе ја потпишуваат Трпевски Р а -
дован и Карапетров Трипун, во границите на овла-
стувањето. 

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

бр. 315 од 7. V. 1970 година. (872) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претприј ати јата и дуќаните, 
рег. бр. бр. 1348, страна 297, книга VI е запишано 
под фирма: Творница дрвених плоча „Босанка" — 
Б л а ж у ј — Сарајево— Организација на здружен 
труд — Претставништво во Скопје, ул. „Карл 
Маркс" бр. 47. Предмет на работењето на прет-
ставништвото е склучување на купопродажни до-
говори со трети лица за продажба на производите 
од фабриката, сите видови дрвени плочи, лесонит-
плочи и фурнири а во име и за сметка на матич-
ната стопанска организација. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Фабриката за дрвени плочи „Босанка" — 
Б л а ж у ј — Сарајево, на својата ХП редовна седни-
ца, одржана на 17. П. 1970 година. 

Организацијата на здружен труд, претстав-
ништво во Скопје ќе ја потпишува Радисављевиќ 
Милојко, ш е ф на претставништвото, во границите 
на овластувањето. 

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

бр. 248 од 7. V. 1970. (873) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1350, страна 301, книга VI е запишана под 
фирма: Занаетчиска ѕидаро-фасадерска задруга 
„Југоградба" — Скопје, ул. „Наум Наумовски — 
Борче" бр. 62. Предмет на работењето на задру-
гата е ѕидаро-фасадерска дејност. 

Задругата е основана на основачкото собрание, 
одржано на 23. Ш. 1970 година од основачите: 
Стојчевски Стојмир', Ѓоршев ски Јордан, Илиевски 
Сретан. Павловиќ Трифун, Атанасов Доне, Са-
вевски " Дамјан, ѓуѓовиќ Велија, Србиновски Вели-
мир, Спасевски Димитар, Провала Шабан, Димов 
Санде и Федеши Иван. 

Задругата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Ѓорѓиевски Јордан и Стојчевски 
Стојмир, основачи. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Занаетчиската ѕидаро-фасадерска задруга „Ју-

гоградба" — Скопје е конституирана на 26. 1П. 1970 
година а за претседател на привремениот задру-
ж е н совет е избран Павловић Трифун. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 350 од 14. V. 1970 г. (883) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1351, страна 304, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Волан" — Љубљана —• Организација на здружен 
труд — Складиште во Скопје, ул. „ЈНА" бр. 55. 
Предмет на работењето на складиштето е продаж-
ба на сцока на големо и мало според регистраци-
јата на матичното претпријатие. 

Складиштен е основано од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие на големо' и мало „Во-
лан« —. Љубљана, со одлуката на работничкиот 
совет од одржаната седница на 25. ХП. 1969 го-
дина. 

Раководител на складиштем е Трајковски Ни-
кола. 

Организацијата на здружен труд — Складиште 
во Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Трајковски Никола, во границите на овла-
стувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
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Самостојно склучува купопродажни договори 
до висина на планираната залиха. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје Фи. 
бр. 31 од 16. V. 1970 година. (884) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
14. IV. 1970 година, рег. бр. 13/70, книга I е запи-
шана под фирма: Бензинска станица во Демир 
Хисар, на Трговското претпријатие за промет со 
нафта и нафтени деривати „Југопетрол" — Скоп-
је. Предмет на работењето на бензинската станица 
е продажба на нафта и нафтени деривати. 

Раководител на бензинската станица е Петров-
ски Блаже Иван. 

Бензинската станица е основана од Трговското 
претпријатие „Југопетрол" од Скопје, со одлу-
ката бр. 10862 од 7. VI. 1967 година на работнич-
киот совет. 

Бензинската станица ќе ја потпишува истото 
лице што го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд 'во Битола, Фи. 
бр. 226/70. (898) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 18. XI. 1969 година, рег. бр. 14/63, книга I е 
запишана под фирма: Организација за промет на 
големо и мало на разни стоки „Пелагонија-Ко-
мерц" — Битола, на Земјоделско-индусерискиот 
комбинат, „Пелагонија" од Битола. Предмет на 
работењето на организацијата е: 

а) промет на големо и мало со производи од 
црната металургија, обоени и необоени метали, 
електро-материјали, градежни материјали, прех-
ранбени артикли, сточна храна, селско-стопански 
производи, нафта и нафтени деривати, јаглен, 
кокс, варов камен, сточна храна, јажарска стока, 
каделни и јутени производи, производи од гума, 
каучук и пластични маси, моторни возила, резерв-
ни делови и други земјоделски машини и алати, 
вештачки ѓубрива и средства за заштита на расте-
нијата. рибарски материјал и прибор, пчеларски 
материјал и прибор, семенска стока, машини, уре-
ди и техничка, железарска и метална стока, книж-
ни вреќи, рамно стакло, сумпорна и акумулациона 
киселина, средства за уништување на инсекти; 

б) сервисна служба за лесни и средни поправ-
ки на трактори и други земјоделски машини; 

ц) мешање на вештачќи ѓубрива спрема потре-
бите на земјоделството; 

д) опрема за сточарски фарми, за шумарство-
то, опрема за механизација на складишта; ладил-
н и к , подвижни и стабилни, останати машини и 
уреди за ферментација на тутун и машини и 
уреди за преработка нѕ тутун, машини и уреди и 
нивни делови за прехранбената индустрија; 

е) доработка на семенски материјал и промет со 
истиот, на големо и мало. 

Организацијата е основана од Земјоделско-ин-
дустрискиот комбинат „Пелагонија" од Битола, со 
одлуката бр. 1790/1 од 13. X. 1969 година, п со при-
соединувањето на филијалата „Агроснабдител" — 
Битола кон З И К „Пелагонија" — Битола. 

Организацијата ќе ја потпишува Томаќи То-
, мов ски, директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 443/69. (899) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. IV. 1970 година, рег. бр. 199/55, книга I е за-
пишан под фирма: Погон за откуп на сурова кожа 
и волна — Битола, на Индустријата за кожи „Бо-
рис Кидрич" од Битола. Предмет на работењето 
на погонот е откуп, манипулација и промет на го-
лемо и мало со сурови, суви и обработени кожи, 
крзно и волна од домашни животни, дивеч, како 
влакна и други сточни отпадоци од животни и 
пердуви од живина,. 

Раководител на погонот е Јовевски Стојан. 
Погонот е основан од Претпријатието „Црна 

Река" од Битола кој е присоединет кон Индустри-
јата за кожи „Борис Кидрич" — Битола, а со одлу-
ката од 5. I. 1970 година и одлуката на работнич-
киот совет на Индустријата „Борис Кидрич" — Би-
тола од 25. ХП. 1969 година. 

Погонот ќе го потпишуваат истите лица што 
ја потпишуваат и Индустријата за кожи „Борис 
Кидрич" —• Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола Фи. 
бр. 230/70. " (900) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. IV. 1970 година, рег. бр. 10/59, книга I е за-
пишана под фирма: Деловна единица за стопани-
сување со станбени згради — Битола, на „Жито-
Македонија" — Скопје — Филијала во Битола. 
Предмет на работењето на деловната, единица е сто-
панисување со станбените згради во состав на 
прегори ј атието. 

Раководител на деловната единица е Борис 
Цицаровски . 

Деловната единица е основана од „Жито-Ма-
кедонија" — Скопје —• Филијала — Битола, со од-
луката бр. 02-823 од .17. IV. 1970 година на работ-
ничкиот совет и одлуката бр. 03-795 од 30. Ш. 1970 
година на работничкиот совет на „Жито-Македо-
нија" — Скопје. 

Деловната единица ќе ја потпишува Борис 
Цицаровски , раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 243/70. (901) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. IV. 1970 година, рег. бр. 12/70, книга I е за-
пишано под фирма: Б и ф е во Битола к а ј Олим-
пискиот базен, на Општинскиот сојуз на организа-
циите за физичка култура — Битола. Предмет на 
работењето на бифето е вршење угостителска деј-
ност — приготвување на месни специјалитети на 
скара. 

Раководител на бифето е Кривевски Ристо. 
Бифето е основано од Општинскиот сојуз на 

организациите за физичка култура — Битола, со 
одлуката од 6. П. 1970 година. 

Бифето ќе го потпишуваат Миленковски Ми-
цо и Георгиевски Коста. 

Од Окружниот стопански суд во Битола Фи. 
бр. 227/70. * (902) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 40/55, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Ни-
кола Тесла" бб, на Земјоделската задруга „Свет-
лост", е. Породин. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на градежен материјал од 
сите видови, градежна столарија и огревно Дрво. 

Раководител на продавницата е Методија Ло-
зановски. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Светлост" од село Породин, со одлуката бр. 
03-81/1 од 28. П. 1970 година,, на задружниот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 173/70. . (903) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 40/55. книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Ох-
ридска" бб, на Земјоделската задруга „Светлост" 
е. Породин, Битолско. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на индустриски и колонијал-
ни стоки, предмети за куќни потреби, млечни про-
изводи, месни производи, зеленчук и овошје. 
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Раководител на продавницата е Коца Фили-
повски 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Светлост" од е. Породин, со одлуката бр. 
03-78/1 од 28. П. 1970 година на задружниот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 174/70. (904) 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 178/70. (908) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 40/55, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола, ул. „При-
лепска" бр. 35, на Земјоделската задруга „Светлост" 
од село Породин, Битолско. Предмет на работе-
њето на продавницата е вршење промет со индус-
триски и колонијални стоки, млеко и млечни про-
изводи и месни производи. 

Раководител на продавницата е Сазданов Ду-
шан. 

Продавницата е основана од Земјоделската за -
друга „Светлост", е. Породин, со одлуката бр. 03-81/1 
од 28. П. 1970 година на задружниот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 175/70. (905) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 40/55, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Ох-
ридска" бб, на Земјоделската задруга „Светлост", 
село Породин, Битолско. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на месо и месни произ-
води. 

Раководител на продавницата е Секуловски 
Ристо. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Светлост", е. Породин, со одлуката бр. 
03-79/1 од 28. П. 1970 година на задружниот совет. 

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

Раководител на продавницата е Павле Трифу-
новски. 

Продавницата е основана од Земјоделската за -
друга „Светлост" од село Породин, со одлуката бр. 
03-89/1 од 28. П. 1970 година на задружниот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 179/70. (909) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 40/55, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола, ул. „4 
ноември" бб, на Земјоделската задруга „Светлост", 
село Породин, Битолско-. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на индустриски и ко-
лонијални стоки, предмети за куќни потреби, мле-
ко и млечни производи, месо и месни производи, 
зеленчук и овошје. 

Раководител на продавницата е Васил Михај -
л о в е ^ . 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Светлост" од село Породин, со одлуката бр. 
03-82/1 од 28. П. 1970 година на задружниот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 176/70. (906) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 40/55, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во село Барешани, 
Битолско, на Земјоделската задруга „Светлост", е. 
Породин. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на предмети за куќни потреби, млеч-
ни и месни производи. 

Раководител на продавницата е Гроздановски 
Божин. 

Продавницата е основана од Земјоделската за -
друга „Светлост" од село Породин, со одлуката бр. 
03-87/1 од 28. П. 1970 година на задружниот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 180/70. (910) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 40/55, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола к а ј 
„Мас пазар", на Земјоделската задруга „Светлост", 
село Породин, Битолско. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на индустриски и коло-
нијални стоки, млеко и млечни производи, зелен-
чук и овошје. 

Раководител на продавницата е Костовски Ата-
нас. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Светлост" од село Породин, со одлуката бр. 
03-80/1 од 28. П. 1970 година на задружниот совет. 

Продавницата ќ е ја потпишува истото лице што 
го потпишува и погонот трговија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 177/70. (907) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 40/55. книга I е запи-
шан под фирма: Магацин во Битола, ка ј желез-
ничката станица, на Земјоделската задруга „Свет-
лост", село Породин. Предмет на работењето на 
магацинот е продажба на индустриски и колони-
јални стоки, предмети за куќни потреби, млечни 
и месни производи, зеленчук и овошје како и оста-
нати трговски стоки за кое е регистрирана задру-
гата — погон трговија. 

Раководител на магацинот е Илијевски Наум. 
Магацинот е основан од Земјоделската задруга 

„Светлост" од село Породин, со одлуката бр. 03-83/1 
од 28. П. 1970 година на задружниот совет. 

Магацинот ќе го потпишува истото лице што 
го потпишува и погонот трговија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи. 
бр, 181/70. (911) 

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

Раководител на продавницата е Героски Јонче. 
Продавницата е основана од Земјоделската за-

друга „Светлост" село Породин, со одлуката бр. 
03-85/1 од 28. П. 1970 година на задружниот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 182/70. (912) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. IV. 1970 година, рег. бр. 40/55, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Иван 
Милутинови^" бр. 37, на Земјоделската задруга 
„Светлост", село Породин. Предмет на работењето 
на продавницата е продажба на индустриски и 
колонијални стоки, предмети за куќни потреби, 
млеко и млечни производи, месни производи и ме-
со, зеленчук и овошје. $ 

Раководител на продавницата е Цветко Ди-
мовски. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Светлост" од село Породин, со одлуката бр. 
03-84/1 од 28. П. 1970 година на задружниот совет. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 183/70. (913) 

ЗАГУБЕН ПЕЧАТ 

Загубените печат и штембил под назив: „Основ-
но училиште „Браќа Миладинови" — е. Башино 
Село", се огласуваат за неважни. (2799) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Пасош на име Милан Астакоски, ул. „М. Тито" 
бр. 33, Прилеп. (2780) 

Воена книшка на име Левко Арсов, е. Крива 
Круша, Т. Велес. (2786) 

Пасош на име Рефик Мемети, е. Јажинце, Те-
тово. (2790) 

Воена книшка на име Љубе Стојановски, е. 
Љуботен, Штип. (2791) 

Воена книшка на име Усеини Сантов, е. Ни-
жеполе, Битола. (2792) 

Лична карта бр. 16658, издадена од ОВР — 
Гостивар на име Неим Фејзи, е. Беловиште, Го-
стивар. (2797) 

Воена книшка издадена од КВО — Скопје на 
име Муарем Муратовски, е. Кременица, Битола.. 

(2802) 
Лична карта бр. 3515, издадена од ОВР — Ви-

ница на име Васил Митев, ул. „Браќа Миладинови" 
б.б. Виница. (2812) 

Пасош на име Петар В. Чапоров, ул. „Илинден-
ска" бр. 20, Струмица. (2820) 

Воена книшка издадена од Воена пошта 
4519/11 — Ресен на име Александар Славев То-
доров, е. Туралево, Кратово. (2821) 

Воена книшка на име Герасим Ефтим Попоски, 
е. Смојмирово, Берово. (2822) 

Лична карта на име Благоја Бешироски, ул. 
„Тризла" бр. 118, Прилеп. (2824) 

Здравствена легитимација на име Благоја Бе-
широски, ул. „Тризла" бр. 118, Прилеп. (2925; 

Лична карта издадена од ОВР — Гостивар на 
име Лиман Ука, е. Равен, Гостивар. (2827) 

Свидетелство за положен завршен испит, из-
дадено од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово 
на име Борис Ангеловски, ул. „Островска" бр. 6, 
Скопје. 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Јове Исповеднички, ул. „Тодор Велков" бр. 1/14 
Куманово. (2878) 

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" —• Куманово на име Бо-
рис Ангеловски, ул. „Островска" бр. 6, Скопје. (2879) 

Здравствената легитимација издадена од ЗСО 
— Битола на име Белика Стојановска, ул. „Дов-
леџиќ" бр. 146, Битола. (1184) 

Здравствената легитимација издадена од ЗСО 
— Битола на име Флоринка Најкова, е. Гор. Ори-
зари, Битола. (1185) 

Здравствената легитимација на име Марија 
Маркоска, ул. „Сотка ѓорѓиоски" бр. 24, Прилеп. 

(1186) 
Здравствена легитимација на име Жаклина 

Стојановиќ, ул. „М. Козар" бр. 105, Прилеп. (1187) 
Здравствена легитимација на име Горан Сто-

јановиќ, ул. „Мице Козар" бр. 105, Прилеп. (1188) 
Здравствена легитимација бр. 2257, издадена од 

К З СО — Крушево на име Слободан Ристески, ул. 
„Мише Ефтимов" бр. 34, Крушево. (1189) 

Работна книшка на име Спасо Ц. Димитриев-
ски, е. Ново Село, Куманово. (1190) 

Здравствена легитимација на име Марко Чу-
калески, е. Клепач, Битола. (1191) 

Здравствена легитимација на име Јованка Чу-
калеска, е. Клепач, Битола. (1192) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „М. Пијаде" — е. Дуње на 
име Киска Трајкоска, е. Дуње, Прилеп. (1193) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Верка Н. Петреска, е. Подмол, Прилеп. (1194) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Димче Поповску е. Врбјани, Прилеп. (1195) 

Работна книшка на име Стојан Илиевски, ул. 
„Тоде Мендол" бр. 81, Куманово. (1197) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Менка Т. Темелкова, е. Чашка, Т. Велес. (1198) 

Диплома за завршено индустриско училиште 
— електро смер на име Фаик Селмани, е. Бело-
виште, Гостивар. (1199) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „11 Октомври" на име Мате 
Јовчески, е. Г. Гоновица, Гостивар. (1200) 

Воена здравствена легитимација на име Иван 
Станек, ул. „Питу Гули" бр. 40, Битола. (1201) 

Работна книшка бр. 688 на име Јона Ајтова, 
е. Глишиќ, Кавадарци. (1203) 

Возачка дозвола бр. 274, издадена од ОВР — 
Виница на име Јован Борис ѓорѓиев, ул. „Јане Сан-
дански" бр. 1, Виница. (1204 

Свидетелство на име Хаљим Б. Билали, е. Ли-
сец, Тетово. (1205) 

Ученичка книшка за завршено VII одделение 
на име Лефта Котеска, ул. „М. Пијаде" бр. 275, 
Прилеп. (1206) 

Уверение за квалификуван работник на име 
Исмет Незири, е. Жировница, Гостивар. (1209) 

Свидетелство за завршено осмогодишно обра-
зование на име Алија Садик, е. Падалиште, Го-
стивар. . (1210) 

Уверение бр. 0301-21, рег. бр. 76, за квалифи-
куван работник издадено од Гостивар на име Авди 
Рецепи, е. Жировница, Гостивар. (1211) 

Здравствена легитимација на име Љубомир 
Стојановски, е. Рилево, Прилеп. (1213) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Славејко Стојановски, ул. „Трајко 
Панов" бр. 10, Т. Велес. (1214) 

Здравствена легитимација бр. 58733^ издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Азир Адемовиќ, Г. П. 
„Маврово" е. Пожаране, Гостивар. (1215) 

Свидетелства за I, II и III година индустриско 
училиште на име Рецеп Садику, е. Поум, Струга. 

(1216) 
Свидетелство за завршено училиште за уче-

ници во стопанството „Коле Неделков" — Т. Велес 
на име Благој Јанев, ул. „П. Алчев" бр. 18, Т. Ве-
лес. (1218) 

Работна книшка на име Благица Петрушевска, 
ул. „III македонска бригада" бр. 69 Ш-5, Кума-
ново. (1219) 

Свидетелство за VIII одделение на име Лимо-
на Стојниќ, е. Иванковци, Т. Велес. (1220) 

Здравствена легитимација на име Насер. И. 
Кадрија, ул. „Ленинова" бр. 30, Тетово. (1221) 

Здравствена легитимација на име Неделко Ри-
стовски, е. Ср. Егри, Битола. (1222) 
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Работна книшка на име Сабедин Зеќири, е. Ру-
ница, Куманово. (1223) 

Работна книшка на име Мустафа Мрсели, е. 
Романовце, Куманово. (1224) 

Работна книшка бр. 6477, серија бр. 910178 на 
име ѓорѓи Станојковски, е. Биљановце, Куманово. 

(1225) 
Работна, книшка на име Рамадан Е. Зумбери, 

е. Слупчане, Куманово. (1226) 
Здравствена легитимација на име Трајче Адам-

чевски, ул. „Д. Груев" бр. 52, Т. Велес. (1228) 
Свидетелство од I година на име Перо Стоја-

носки, Индустриско училиште Гостивар. (1229) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Звонко Петроски, ул. „М. Цепен-
ков" бр. 18, Прилеп. (1231) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Тони Јончески, е. Дреновци, Прилеп. (1232) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Роза Јонческа, е. Дреновци, Прилеп. (1233) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Кире Јончески, е. Дреновци, Прилеп. (1234) 

Работна книшка бр. 2968 на име Алили Зија, 
ул. „Киро Антески" бр. 8, Куманово. (1235) 

Свидетелство бр. 34, издадено од ЕМУЦ „Зла-
те Малакоски" — Гостивар на име Стојанче До-
нески, е. Душегубица, Кичево. (1236) 

Здравствена легитимација бр. 4381 на име Дим-
че Крстевски, е. Дол. Карас лари, Т. Велес (1237) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 2527/ 
692, издадена од ЗСО — Тетово на име Неат Ос-
мани, е. Желино, Тетово. (1238) 

Свидетелство бр. 13/54 за завршено IV одделе-
ние на Добре Велиноски, е. Д. Бањица, Гости-
вар. (1239) 

Свидетелство бр. 29 за завршен курс за обра-
зование през 1949—50 год. издадено од Основното 
училиште „Азис Шира" — е. Лакавица на име На-
фус Рафман Асани, е. Лакавица, Гостивар. (1240) 

Оружен лист за чување и носење на ловечка 
пушка — двоцевка, кл. 16, р. бр. 63 на име Јор-
дан Геров Минов, ул. „Раде Кратовче" бр. 130, Ко-
чани. (1241) 

< Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Гордана Стојановска, ул. „Никола 
Тесла" бр. 132/2, Битола. (1244) 

Уверение за положен мајсторски испит — те-
саро-армирач на име Борче Богиноски, е. Г. Ко ј -
наре, Прилеп. (1245) 

Работна книшка на име Милевка Илијевска, 
е. Пројевце, Куманово. (1246) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Нације Иљази, е. Боговиње, Тетово. (1247) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Веби Иљази, е. Боговиње, Тетово. (1248) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Иријет Иљази, е. Боговиње, Тетово. (1249) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Амет Иљази, е. Боговиње, Тетово. (1250) 

Земјоделска легитимација на име Рамадан 
Иљази, е. Боговиње, Тетово. (1252) 

Здравствена легитимација на име Слобода Пет-
кова, ул. „Првомајска" бр. 39, Т. Велес. (1254) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Селаидин Мемедов, ул. „Ј. Пипер-
ката" бр. 16г, Битола. (1255) 

Работна книшка издадена од Загреб на име 
Славица Мијова, ул. „Вера Циривири" бр. 37, Т. 
Велес. (1256) 

Свидетелство за завршено II година гимназија, 
издадено од Гимназијата „Ј. В. Тито" — Битола 
на име Душан Христов, ул. „Девејани" бр. 14, Б и -
тола. (1257) 

Свидетелство за завршено VIII одделение бр. 
637, издадено од Осмолетката во е. Д. Манастирец 
на име Светозар Секулоски, е. Белица, М. Брод. 

(1258) 
Работна книшка бр. 3877 на име Бошко ѓор-

ѓиевски, е. Богомила, Т. Велес. (1259) 
Здравствена легитимација бр. 1592 на име Ве-

рица Халими, е. Равен, Гостивар. (1261) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Верка Ангелеска, е. Дупјачани, Прилеп. (1262) 

Диплома издадена од УЗУС „Коле Неделков-
ски" — Т. Велес на име Миле С. Илиевски, е. Ма-
мутчево, Т. Велес. (1263) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Станомир Алексовски, Скопје. (1264) 

Здавствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Сента Алексиќ, Скопје (1265) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Спасе Богдановски, Скопје. (1266) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тоде Трајковски, Скопје. (1267) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Садија, Гулферед, Сузана, Летафет, 
Кенан и Ѓулер Етиш, Скопје. (1268) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гњилане на име Ќазим Алија, Скопје. (1269) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фејзула Ибиши, Скопје. .(1270) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Правда Лазаровски* Скопје. (1271) 

Свидетелство за завршена стопанска школа во 
Т. Велес на име Љубе Ристовски, Скопје. (1272) 

Здравствена легитимација издадена* од ЗСО — 
Скопје на име Методија Димовски, Скопје.. (1273) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Садедин Усеин, Скопје. (1274) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Ридов, Скопје. (1275) 

Здравствена легиимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зорад Атанасов, Скопје. (1276) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Роза Петровска, Скопје. (1277) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милка Андонова, Скопје. (1278) 

Воена книшка издадена од Д. Капија на име 
Никола Доневски, Скопје. (1279) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џемиле Красниќи, Скопје. (1280) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Џемаил Али, Скопје. (1281) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојна Алексовска, Скопје. (1282) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драгана Петрова, Скопје. (1283) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Боислав С т е в е в с к и , Скопје. (1284) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Чедомир Ракиќ, Скопје. (1285) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благуна Пеневска, Скопје. (1286) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на има Олга Павлеска, Скопје. (1287) 

Индекс бр. 11810, издаден од Правниот факул-
те — Скопје на име Вера Николовска, Скопје. 

(1288) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ѓорче Деспотовски, Скопје. (1289) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Абаз Демо, Скопје. (1290) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Сузана и Фатима Ибраимови, Скоп-
је. (1291) 

Работна книшка издадена од Штип на име 
Стојчо Доневски, Скопје. (1292) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Цветковски, Скопје. (1293) 

Диплома за завршено Средно техничко учили-
ште „Здравко Цветковски" — Скопје на име Бор-
ко Кочовски, Скопје. (1294) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јонче Стрезоски, Скопје. (1295) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ѓорги Трајковски, Скопје. (1296) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Ристевски, Скопје.(1297) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славе Јаневски, Скопје. (1298) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Трајчевска, Скопје. (1299) 
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Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Еркан, Перјан, Музафер, В аеви је и 
Ајсер Кариманови, Скопје. (1300) 

Воена книшка издадена од Марибор на име 
Шефкет Таири, Скопје. (1301) 

Работна книшка издадена од Т. Велес на име 
Станиша Христов, Скопје. (1302) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Богатинов, Скопје. (1303) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трене Ристевски, Скопје, (1304) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран Анчевски, Скопје. (1305) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владо Костадиновски, Скопје. (1306) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Миланка Несторовска, Скопје. (1307) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „26 јули" — Скопје 
на име Бучкова Зорица, Скопје. (1308) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марика Климкарова, Скопје. (1309) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рецеп Максут, Скопје. (1310) 

Индекс бр. 244 издаден од Економскиот ф а -
култет —• Скопје на име Атанас Белковски, Скоп-
је. (1311) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љупчо Д. Б А Б К О В С К И , Скопје. (1312) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Добре Ристовски, Скопје. (1313) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ривејде Алиу, Скопје. (1314) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Наџие Орана, Скопје. (1315) 

Свидетелство рег. бр. 51, за квалификуван 
работник —• возач, издадено од Општината Саат 
Кула — Скопје на име Јован Најдовски, Скопје. 

(1316) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Седки Ковачи, Скопје. (1318) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на Јован Велјановски, Скопје. (1319) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Фикрија Даминова, Скопје. (1320) 
Индекс бр. 10804, издаден од Економскиот ф а -

култет во Скопје на име Иван Христов, Скопје. 
(1321) 

Здравсвтена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветан Јанев, Скопје. (1322) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Ратка Николовска, Скопје. (1323) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Авдил и Лебибе Малоку, Скопје. 

(1324) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Рада Уткова, Скопје. (1325) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Глигор Николовски, Скопје. (1326) 
Индекс бр. 8173, издаден од Правниот факул-

тет во Скопје на име Вељо Јовановски, Скопје. 
(1327) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Асим Мајуновиќ, Скопје. (1328) 

Оружен лист бр. 1427, издаден од ОВР — Ку-
маново на име Станко Давитковски, е. Шупли Ка -
мен, Куманово. (1329) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Риза Халим, Скопје. (1330) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Димко Тасевски, Скопје. (1331) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО •— 
Скопје на име Назми и Селиме, Спахија, Скопје. 

(1332) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Татјана Михајловом, Скопје. (1333) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Мирослав Гогов, Скопје. (1334) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Димитрија Петрушевски, Скопје. 
(1335) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рахман Хасанов, Скопје. (1336) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вангел Никифоровски, Скопје. (1337) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
— Скопје на име Дејан Зечевић, Скопје. (1338) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Даница Л. Божиновска, Скопје. 

(1339) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Круме Ангелески, Скопје. (1340) 
Свидетелство за положен испит -—• квалифику-

ван авто-лакер, издадено од Собранието на општи-
ната Саат Кула — Скопје .на име Петар Трајков-
ски, Скопје. (1341) 

Оружна дозвола рег. бр. 355, издадена од СВР 
— Скопје на име Исмаил Каили, Скопје. (1342) 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

За избор на наставници во постојанен работен од-
нос, во звање редовен професор, вонреден профе-
сор, виши предавач, доцент или предавач за пред-
метите: 

1. Политичка економија П; 
2. Планирање и деловна политика на претпри-

јатијата. 
Условите за избор се регулирани со членовите 

232—235 од Статутот на Економскиот факултет во 
Скопје. 

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 
Факултетот во рок од 15 дена од денот на објаву-
вањето. (1202) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ УЧИЛИШТЕТО 
ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ И АКУШЕРКИ — 

ШТИП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следното работно место: 

1. ПРОФЕСОР ПО ИСТОРИЈА 
Услови: Кандидатот да има завршено ФИЛО-

ЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ. 
Покрај молбата таксирана со 1,00 нов динар, 

кандидатот да ги приложи потребните документи 
предвидени со ОЗРО. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува- ' 
њето во „Сл. весник на СРМ". 

Некомплетираните документи Конкурсната ко-
мисија нема да ги зема во предвид за разгледување. 

(1203) 

Конкурсната комисија при Републичкиот центар за 
унапредување на земјоделството — Скопје, согласно 
член 64 од Статутот1 на истиот, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за ДИРЕКТОР на Центарот 
Покрај општите услови по Основниот закон за 

работни односи, кандидатот треба да ги исполнува 
и следните услови: * . 

— да има завршен земјоделско-шумарски ф а -
култет ; 
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—- да работел во струката најмалку 15 години, и 
— да бил на раководни места најмалку 5 го-

дини. 
Пријавите се примаат во рок од 30 дена од денот 

на објавувањето на конкурсот. (1204) 

Врз основа на чл. 86 и 132 од Статутот, чл. 13 од 
Правилникот за работни односи и одлуката на Со-
ветот на работната заедница од 18. VI. 1970 година, 
Конкурсната комисија на Работната заедница на 
Прифатилиштето за деца и младинци во Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување ДИРЕКТОР (реизбор) 

Услови: 
За директор на Прифатилиштето може да се 

именува лице кое, покрај општите услови предви-
дени со Законот, ги исполнува и следните услови: 

— да има висока стручна подготовка •— Фило-
зофски факултет — група педагогија, психологија 
и социологија, со 5 год. работно искуство во социјал-
на и воспитна дејност, или 

— висока дефектолошка школа соодветна група 
со 5 години работно искуство во социјално-воспитна 
дејност, или 

— виша дефектолошка или социјална школа со 8 
години работно искуство во социјална и воспитна 
дејност. 

Молбите со доказите за исполнување на усло-
вите, да се достават до архивата на Прифатилиш-
тето за деца и младинци во Скопје, населба Б у -
тел I, со ознака „за конкурсот". 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ" и дневниот пе-
чат. 

Молбите со некомплетирани документи нема да 
се земаат во разгледување. 

Увид на материјалите кандидатите на конкур-
сот можат да извршат првите 5 дена по завршува-
њето на конкурсот, а Советот на Работната заед-
ница ќе донесе одлука за именување на директор 
во рок од 15 дена по завршувањето на конкурсот. 

За резултатот од конкурсот кандидатите ќе би-
дат известени, писмено, во рок од 8 дена по доне-
сувањето на Одлуката од Советот. (1205) 

Врз основа на чл. 93 од Статутот на установата, 
Конкурсната комисија на Управата за водовод и ка -
нализација -— Струга, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место УПРАВНИК 
на установата 

У С Л О В И : 
1. Кандидатот да има завршено високо образова-

ние — инженер ХИДРО СМЕР со практика во стру-
ката до 1 година. 

2. Да не е осудуван за кривично дело, согласно 
со чл. 55 од Законот за претпријатијата. 

3. Со судска одлука да не му е забрането врше-
ње на должност директор. 

Покрај молбата кандидатот треба да поднесе и 
тоа: 

—; доказ дека има завршено висока школа — 
инженер ХИДРО СМЕР — диплома, 

— потврда за стаж до 1 година, 
— кратка биографија. 
Некомплетираните документи комисијата нема 

да ги земе во разгледување. 
Личниот доход по Правилникот на установата, 

а за кандидатите вон седиштето на установата, стан 
не е обезбеден и патни и селидбени трошоци не се 
признаваат. 

Молбите како и останатите документи се подне-
суваат на адреса: Управа за водовод и канализација 
— Струга, п о т . ф а х 58 или во дирекцијата на уста-
новата, секој ден од 7—14 часот1. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. (1206) 

СОДРЖИНА 
Страна 

159. Одлука за утврдување износот на учес-
твото на Републиката во финансирањето 
изградбата на дом на поезијата во Струга 
и спомен-дом на културата во Свети Ни-
коле за 1970 година —• •—• — — — — 369 

160. Одлука за утврдување износот на учество-
то на Републиката во финансирањето из-
градбата на спомен-дом на културата во 
Тетово во 1Ѕ70 година — — — — — — 369 

161. Одлука за утврдување Програма за корис-
тење на средствата наплатени од парич-
ните казни изречени од судовите од општа 
надлежност — — — — — — — — 369 

162. Одлука за доделување помош на Општи-
ната Крива Паланка за ублажување на по-
следиците предизвикани од елементарните 
непогоди во месец јули 1970 годиш — — 370 

163. Решение за именување членови на Советот 
на Природно-научниот музеј во Скопје — 370 

164. Решение за утврдување престанок на фун-
кцијата членови и именување членови на 
Советот на Археолошкиот музеј во Скопје 370 

165. Решение за утврдување престанок на фун-
кцијата членови и 'именување членови на 
Советот на Ансамблот за народни игри и 
песни „Танец" во Скопје —• — — — — 370 

166. Решение за утврдување престанок на фун-
кцијата членови и именување членови на 
Советот на Заводот за уредување на шу-
ми во Скопје — — — — — — — 370 

167. Решение за утврдување престанок на 
функцијата членови и именување член на 
Советот на Историскиот музеј во Скопје 371 

168. Решение за утврдување престанок на фун-
кцијата членови и именување членови на 
Советот на Народниот театар во Скопје — 371 

169. Решение за утврдување престанок на фун-
кцијата членови и именување членови на 
Советот на Радиотелевизија — Скопје — 371 

170. Решение за утврдување престанок на фун-
кцијата членови и именување членови на 
Управниот одбор на Републичкиот фонд 
за унапредување на културните дејности 371 

171. Решение за утврдување престанок на фун-
кцијата член и именување член на Советот 
на Вишата техничка школа во Битола — 372 

172. Решение за утврдување престанок на фун-
кцијата членови и именување членови на 
Советот на Заводот за културно-просветен 
и наставен филм во Скопје •— — — — 372 
Дополнување на Објавата за запишување 
во регистарот на производители на саден 
материјал — — — — — — — — 372 
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