
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Четврток, 14 јануари 1965 
С к о п ј е 

Број 1 Год. XXI 

Претплата за 1965 год. изнесува 
2.500 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1-698 

1. 
На основа член 1 став 2 од Законот за кори-

стење на патнички автомобили во општествена 
сопственост и за начинот на располагање со оп-
штествените средства за користење на патничка 
автомобили („Службен весник на СРМ'' бр. 29/64), 
Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕ-
ЊЕТО НА ПАТНИЧКИТЕ АВТОМОБИЛИ ВО 
ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ЗА СЛУЖБЕНИ 

ПОТРЕБИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ДРЖАВНИ ОРГАНИ 

Член 1 
Републичките државни органи можат да ко-

ристат патнички автомобили во општествена соп-
ственост за службени потреби кога службените 
задачи не можат да се извршат со користење на 
средствата на јавниот сообраќај односно кога со 
користењето на патничките автомобили се обезбе-
дува поекономично или поефикасно обавување на 
службените задачи. 

За користењето на патничките автомобили во 
смисла на претходниот став се плаќа надоместок 
на товар претсметката на републичкиот државен 
орган. 

Член 2 
Републичките државни органи можат да ко-

ристат патнички автомобили во општествена соп-
ственост, преку сервис. 

По исклучок, поодделни органи можат да ко-
ристат патнички автомобили во општествена соп-
ственост и непосредно согласно одредбите на оваа 
уредба. 

Републичкиот секретар за буџет и организа-
ција на управата одредува кои органи непосредно 
можат да користат патнички автомобил, средства 
за нивната употреба, одржување и обнова. 

Член 3 
Во Републичкиот секретаријат за буџет и ор-

ганизација на управата се формира сервис за пат-
нички автомобили за потребите на републичките 
државни органи. 

Бројот на автомобилите како и потребниот 
обем на опремата и начинот на користењето на 
автомобилите од сервисот го определува Републич-
киот секретар за буџет и организација на упра-
вата. 

Сервисот може да врши услуги за потребите 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и републичките тела на општествено по-
литичките организации. 

Член 4 
Сите републички државни органи до 31. ХП. 

1964 година ќе ги стават на располагање патнич-
ките автомобили во општествена сопственост на 
Републичкиот секретаријат за буџет и организа-
ција на управата. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-2197/1 
2 декември 1964 година 

СКОПЈЕ 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Александар Грличков, с. р. 

2. 
На основа член 54 од Законот за судовите 

Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ БРОЈОТ НА СУДИИТЕ НА 
ОПШТИНСКИТЕ СУДОВИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧ-

КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Бројот на судиите во општинските судови во 

Социјалистичка Република Македонија, вклучи-
телно и претседателите на судовите, се утврдува 
во: 

1. Општинскиот суд Скопје — I во Скопје 13 
2. Општинскиот суд Скопје — ID во Скопје 13 
3. Општинскиот суд во Битола П 
4. Општинскиот суд во Прилеп 11) 
5. Општинскиот суд во Крушево 2 
6. Општинскиот суд во Штип 6 
7. Општинскиот суд во Св. Николе 2 
8. Општинскиот суд во Кочани Ѕ 
9. Општинскиот суд во Делчево 2 

10. Општинскиот суд во Берово 3 
11. Општинскиот суд во Радовиш 6 
12. Општинскиот суд во Струмица 8 
13. Општинскиот суд во Тетово 10 
14. Општинскиот суд во Гостивар 6 
15. Општинскиот суд во Охрид в 
16. Општинскиот суд во Ресен 2 
17. Општинскиот суд во Струга \ 
18. Општинскиот суд во Кичево 6 
19. Општинскиот суд во Дебар > 

20. Општинскиот суд во Титов Велес о 
21. Општинскиот суд во Кавадарци 4 
22. Општинскиот суд во Гевгелија 3 
23. Општинскиот суд во Куманово 8 
24. Општинскиот суд во Кр. Паланка 3 
25. Општинскиот суд во Кратово 2 
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И. 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре -

станува да важи Одлуката за одредување 6pojoi 
на судиите на околиските судови на Народна Ре-
публика Македонија („Службен весник на НРМ' 
бр. 19/60). 

III. 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

нејзиното објавување во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 09-2579/2 
26 декември 1964 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Александар Грличков, с. р 

Огласен дел 
ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението број 20-19729/1 од 16 ноември 
1964 година, ја одобри промената на роденото име 
на Аџијоски Стеван, роден на ден 28 мај 1945 години 
во село Обршани, Битолска околија, од татко Ванчо 
и мајка Цвета, така што во иднина роденото име ќе 
му гласи Мице. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето е у 
„Службен весник на СРМ" (558) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работ t 
на СРМ, со решението број 20-19514 од И ноември 
1964 година, ја одобри промената на личното име на 
Петровски Спасоје, роден на ден 19 август 1929 го-
дина во село Лавци, Битолска околија, од родители 
татко Лазар и мајка Трајана, така што во иднин i 
личното име ќе му гласи: Димитровски Спасе. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ" (559) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението број 20-19511 од 11 ноември 
1964 година, ја одобри промената на роденото име на 
Степанова Боќа, родена на ден 7 февруари 1944 го-
дина во село Груниште, Битолска околија, од роди-
тели: татко Цветко и мајка Менка, така што во ид -
нина роденото име и гласи Нада. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (560) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението број 20-19925/1 од 16 ноември 
1964 година, ја одобри промената на фамилијарно^ 
име на Јакимовски Миле, роден на ден 1 октомврл 
1936 година во Лазарополе, од родители: татко Се-
рафим и мајка Савета, така што во иднина фами-
ли јарно^ име ќе му гласи Михајлов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ" (561) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението број 20-19987 од 17 ноември 
1964 година, ја одобри промената на личното име на 

Мишев Атанасије, роден на ден 20 јули 1940 година 
во Калин Камен, Кумановска околија, од татко 
Вангел и мајка Дјана, така што во иднина личното 
име ќе му гласи Димчев Атанас. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (562) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работ i 
на СРМ, со решението број 20-18970/1 од 5 ноември 
1964 година, ја одобри промената на фамилијарното 
име на Алуш Ахмед, роден на ден септември 1921 
година во град Струга, од татко Хеко и мајка Ќа-
миле, така што во иднина фамилијарното име ќе му 
гласи Османоски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (563) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи 
на СРМ, со решението број 20-19513 од 11 ноември 
1964 година, ја одобри промената на фамилијарно^ 
име на Трајковски Русе, роден на ден 29 април 1920 
шдина во село Добровени, Битолска околија, од 
родители: татко Крсте и мајка Стојна, така што во 
иднина фамилијарното име ќе му гласи Стојчевска 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ" '564) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-18635/1 од 2 ок-
томври 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Стојановски Марко, роден на 23 јуни 
1938 год. во село Кокре, Битолска околија, од татко 
Петре и мајка Злата, така што во иднина роденото 
име ќе му гласи Милан. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (570) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-20740/1 од 
24 ноември 1964 година, ја одобри промената на 
фамилијарното име на Скендеровски Петар, роден 
на ден 17 јуни 1936 година во Охрид, од татко 
Наум и мајка Шана, така што во иднина фами-
лијарното име ќе му гласи Симоновски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ" (1) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-17565/1-1964 го-
дина, ја одобри промената на роденото име на 
Талевски Антонија, роден на 1 ноември 1937 го-
дина во село Боишта — Демир Хисар, живее во 
село Доленци, Битолско, така што во иднина ро-
деното име ќе му гласи Андон. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (2ј 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-22151/1 од 9 де-
кември 1964 година, ја одобри промената на фа-
милијарното име на Димовски Томислав, роден на 
ден 18 март 1939 година во град Битола, од татко 
Илија и мајка Лена, така што во иднина фами-
лијарното име ќе му гласи Ѓурчиновски. 
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Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (3) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-20641/1 од 21 но-
ември 1864 година, ја одобри промената на фами-
лијарното име на Оломановиќ Оломан, роден на 
ден 20 ноември 1931 година во село Мислодежда, 
Охридска околија, сопругата му Оломановиќ Ис-
ние, родена на ден 17 јуни 1938 година во село 
Поум, Охридска околија, и малолетното им дете 
Оломановиќ Асим, роден на ден 24 октомври 1963 
година во село Поум, така што во иднина фами-
лијарното име ќе им гласи Меновски, односно Ме-

новска. 
Оваа промена важи од денот на објавувањето 

во „Службен весник на СРМ". (4) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-22705/1 од 
15 декември 1864 година, ја одобри промената на 
личното име на Јовановска Дамјанка, родена на 
14 јуни 1923 година во град Прилеп, од татко Ва-
силе и мајка Зора, така што во иднина личното 
име ќе и гласи Ивановска Домника. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (5) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 22041 од 8 де-
кември 1964 година, ја одобри промената на фа-
милијарното име на Ристов Павле, роден на 
12 март 1948 година во град Битола, од татко 
Крстин и мајка Зуграфа, така што во иднина 
фамилијарното име ќе му гласи Кољачков. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (6) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-21203/1 од 2 де-
кември 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Младенов Живоин, роден на ден 
24 октомври 1932 година во Скопје, од татко Панко 
и мајка Божа, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Живко. 

Оваа пржена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (7) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението број 20-21285 од 2 де-
кември 1864 година, ја одобри промената на фа-
милијарното име на Ѓоргиевски Александар, роден 
на ден 16 март 1916 година во село Лавци, Битол-
ска околија, од родители: татко Ставре и мајка 
Митра, така што во иднина фамилијарното име ќе 
му гласи Бабамовски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (8) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ П 

Општинскиот суд Скопје И — Скопје, по прав-
ната работа на тужителот Неџи Демир Сума од 
Скопје, улица „126" бр. 35, против тужените Амет 
Ризван Џеми и Арун Феризов Реџепов, ул. ,135' 
бр. 39, Скопје, сега во неизвесност за утврдување 
вредност на спорот 150.000 динари им го поставува 
на тужените за привремен застапник адвокатот 
Васил Манојлев, од Скопје, во смисла на член 77 
ст. 2 точка 5 од ЗПП, бидејќи немаат полномошник 
во Југославија, а се наоѓаат во Турција со непо-
знато место на живеење. 

Поставениот привремен застапник адв. Васил 
Манојлев, ќе ги застапува тужените по наведената 
правна работа се додека тужените или нивниот 
полномошник не се јават пред судот, односно до-
дека органот на старателство не го извести судот 
дека им е поставен старател. 

Од Општинскиот суд Скопје И, П. бр. 1117/64 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 
При овој суд е покрената постапка за прогла-

сување за неважен загубениот чек број 173864, из-
даден од Комуналната банка во Битола на имз 
Димовски Стојан, од Битола, ул. „Блаже Рогози-
наро" бр. 34. 

Се повикува секој што го притежава чекот 
по било кој основ да се јави на судот или да стави 
приговор против поништувањето му, во рок од 
30 дена од денот на објавувањето во „Службен 
весник на СРМ". 

Во противно по истекот на наведениот рок 
чекот ќе се смета за поништен. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 263/54. 
(569) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 

При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-
стапка за докажување на загубеното свидетелство 
за завршено IV одделение през учебната 1928/23 
година на име Васка Димоска — Чутаноска од 
Прилеп, а сега живее во Белград, ул. „Гуро Ѓа-
ковиќ" бр. 1. 

Се поканува секое лице што го нашло или го 
пронајде горното свидетелство да јави на овој суд 
во рок од еден месец од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 895/34 
(571) 

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар бр. 
04-3324 од 17. VI. 1С84 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 66, бр. 557, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Машинобравар Рамадан Гафуров Ганиу, со седиште 
во Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е: 
машино-браварски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рама-
дан Гафуров Ганиу. (140) 
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На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство ца Собранието на општината Гостивар бр. 04-
4047 од 19. VI. 1964 година, е запишан во региста-
рот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 66, бр. 558, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Механичар Шабан Идриза Ханџију, со седиште во 
Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е: 
механичарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабан 
Идриза Ханџију. (141) 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко 
Ташков Ташев. (146) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на Собранието на општината Гостивар бр. 04-
2195 од 1. VII. 1964 година, е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
67, бр. 559, занаетчискиот дуќан под фирма: Сто-
лар Џевдет Џафера Муртезани, со седиште во Го-
стивар, ул. „8 ноември" бр. 67. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џевдет 
Џафера Муртезани. (142) 

На основа дозволата од Собранието на општи-
ната Тетово бр. 04-7057/1 од 5. VI. 1964 година, е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 554, рег. бр. 555, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Слаткар Насуф Мисими, 
со седиште во село Мала Речица. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: изработка и продажба на 
слатки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Насуф 
Мисими. (143) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на Собранието на општината Кавадарци бр. 
04-4990 од 8. VII. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 258, рег. бр. 258, книга I, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Електроинсталатерска работилница 
на Димо Панов Кицев, со седиште во Кавадарци, 
ул. „Жртви на фашизмот" бр. 20. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е: електрична инсталација и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димо 
Панов Кицев. (144) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кавадарци 
број 04-5122 од 2. VII. 1964 година, е запишан во ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 259, рег. бр. 259, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Столарска работилница на Си-
мон Коцев Галев, со седиште во Кавадарци, ул. 
„Киро Крстев" бр. 1. Предмет на работењето на 
дуќанот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Симон 
Коцев Галев. (145) 

На основа дозволава од Советот за стопанство 
на Ссбранирето на општината Радовиш бр. 05-3310 
од 3. VII. 1964 година, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 3, 
рег. бр. 57, книга II, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Бербер Бранко Ташков Ташев, со седиште во 
Радовиш. Предмет на работењето на дуќанот е: 
Серберски услуги. 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на Собранието на општината Кавадарци бр. 
04-5861 од 28. VII. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 260, рег. бр. 260, книга I, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Столарска работилница на Стефан 
М. Серенаков, со седиште во Кавадарци, ул. ,,ИРС 
Рибар Лола" бр. 4. Предмет на работењето на ду-
ќанот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сте-
фан М. Серенаков. (149) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Гостивар бр. 
04-4347 од 10. VII. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 67, рег. бр. 560, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар Џемил Синана Бакиу, со седиште 
во Гостивар, ул. „18 ноември" бр. 28. Предмет на 
работењето на дуќанот е: столарски изработки и 
услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Џемил 
Синана Бакиу. (151) 

На основа дозволата од Одделението за стопан-
ство на Собранието на општината Кавадарци број 
04-5959 од 31. VII. 1964 година, е запишан во реги-
старот на занаетчиските дуќани и работилници на 
страна 261, рег. бр. 261, книга I, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Столарска работилница на Никола 
Р. Михов, со седиште во Кавадарци, ул. „Блажо 
Алексов" бр. 26. Предмет на работењето на дуќа-
нот е: столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола 
Р Михов. (152) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Крушево бр. 05-28/6 
од 1. VII. 1964 година, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 42, 
рег. бр. 42, книга И, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Електроинсталатер, Стерјо Христов Ѓорѓиески, 
со седиште во Крушево. Предмет на работењето на 
дуќанот е: електроинсталатерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стерјо 
Христов Ѓорѓиески. (154) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Крушево бр. 06-28/9 
од 23. VII. 1Ѕ64 година, е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници на страна 
44, рег. бр. 44, книга II, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Столар Благоја М. Ѓорѓиески, со седиште 
во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е: 
столарски изработки и услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бла-
гоја М. Ѓорѓиески. (155) 

На основа дозволата од Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Крушево бр. 06-28/10 
од 8. VIII. 1964 година, е запишан во регистарот на 
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занаетчиските дуќани и работилници на страна 45. 
рег. бр. 45, книга II, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Молер Сотир Владо Најденоски, со седиште во 
Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е: 
молерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сотир 
Владо Најденоски. (156ј 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство па Собранието на општината Кавадарци 
бр. 04-6366 од 19. Vin. 1964 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 262, рег. бр. 262, книга I. занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кројач Лазо Ристов Јосифов, со 
седиште во Кавадарци, ул. „7-ми септември" бр. 44. 
Предмет на работењето на дуќанот е: шиење на 
алишта. 

Фирмата ќе да потпишува сопственикот Лазо 
Ристов Јосифов. (158) 

На основа дозволата од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кавадарци 
бр. 04-6235 од 20. VIII. 1964 година, е запишан во 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
на страна 263, рег. бр. 263, книга I, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кожарска работилница на Ми-
лан Томов Павлов, со седиште во Кавадарци, Ло-
зов расадник. Предмет на работењето на дуќанот е 
кожарска дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Милан 
Томов Павлов (159) 

Избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на Народниот одбор на 
општината Берово, од рег. бр. 661, страна 37, книга 
П, занаетчискиот дуќан под фирма: Гаштеовскм 
Јованов Киро, ѕидар од село Смојмирово, сметано 
од 25. V. 1963 година. (114) 

На основа решението на Отсекот за управни 
работи — Реферат за отптостопански работи на 
Народниот одбор на општината Идадија — Скопје 
бр. 02/4-8045/1 од 6. V. 1963 година, избришан е Од 
регистарот на занаетчиските дуќани од рег. бр. 146, 
страна 13, книга I, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Букуршлиев Коста, чевлар од Скопје, ул. 
„Илинденска" бр. 33. (118) 

Избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на Собранието на општи-
ната Берово, од рег. бр. 640, старана 34, книга Д 
занаетчискиот дуќан под фирма: Поповски Горѓи 
Васил, воденичар од село Смојмирово, сметано од 
15. VI. 1963 година. (131) 

На основа решението на Отсекот за управни 
работи на Одделението за општа управа и вна-
трешни работи на Општинското собрание Кисела 
Вода - Скопје бр. 04-6701 од 22. VI. 1963 година, 
избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници од рег. бр. 86, страна 10, занает-
чискиот дуќан под фирма: Милованова С. Кула, 
изработка на сода-вода и др. безалкохолни пија-
лоци, ул. „468" бр. 1, Скопје (133) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Дебар бр. 
03-6422 од 30 јануари 1963 година, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Батку 
Енвер од град Дебар, Охридска околија, бидејќи 
престана со својата работа. (136) 

Избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на Собранието на општина-
та Берово, од рег. бр. 68D, страна 40, книга П, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Маркиќ Ловро 
ЗВОНКО, фотограф од Берово, сметано, од 20. VI. 
1963 година. (138) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Прилеп 
број 4-2413 од 26. IV. 1963 година, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
од рег. бр. 322, страна 322, книга И, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан од трска р-
око-рогозинарска дејност на Марија Марулец, ул. 
,,Ило Попадинец" бр. 14 од Прилеп. (116) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство и труд на Народниот одбор на општината 
Кисела Вода — Скопје бр. 14084/62 од 30. I. 1963 
година избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници од рег. бр. 18, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Спиро Тасевски, мелни-
чар од Скопје, ве раскрсницата на патовите за 
село Драчево и с. Горно Лисиче^ Скопско, сметано 
од 31 ХП. 1962 година (139) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Општинското собрание — Прилеп бр. 
4-3352/63 од 1. VII. 1963 година, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци од рег. бр. 377, страна 377, книга И, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Ордан Петров Солески, 
метлар од Прилеп, ул. „Ленин" бр. 85а. (150) 

Избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на Собранието на општината 
Берово од рег. бр. 599, страна 29, книга II, занает-
чискиот дуќан под фирма: Марковски Николов 
Љубомир од Берово, сметано од 15. VHL 1963 го-
дина. (164) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Народниот одбор на општината Прилеп 
број 4-2478 од 30. IV. 1963 година, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани од рег. бр. 
151, страна 151, кнада I, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Бошко БОЖИНОСКИ, волновлачар од Прилеп, 
ул. „Сотка Георгиоски" бр. 36. (128) 

Избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на Собранието на општи-
ната Берово, од рег. бр. 251, страна 32, книга I, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Миовски Ефтимов 
Киро, ѕидар од село Смојмирово од 10. VI. 1963 го-
дина. (165) 
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Избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и . работилници на Собранието на општи-
ната Берово, од рег. бр. 663, страна 29, книга И, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Костевски Милов 
Љубе, столар од село Русиново, сметано од 10. IX. 
,1963 година. (178) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-7656 од 8. X. 1963 година, избришан е од регис-
тарот на занаетчиските дуќани од страна бр. 212, 
рег. бр. 212/Ш, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Суфет Зубер Муслиов, слаткар од Кочани. (183) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Идадија — 
Скопје бр. 04-3159 од 20. IX. 1933 година се брише 
од регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници од рег. бр. 6, страна 1, книга I, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Ангелко Илиевски, радио-
механичар од Скопје, ул. „Илинденска" бр. 9. (185) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп бр. 
4-4G63 од 18. IX. 1963 година, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани од рег. бр. 209, 
страна 209, книга I, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Трајко Ристев Штрклески, чевлар ^од Прилеп, 
ул. „Борка Талески" бр. 38. (186) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп бр. 
4-3800 од 18 јули 1963 година, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани, од рег. бр. 349, 
страна 3 4 . к н и г а И, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Трајче Николов Секулоски, влечкар-па-
пучар, од Прилеп, ул. „Браќа Шемкоски" бр. 26. 

(186) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп бр. 
4-3750 од 15. VII. 1963 година, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани од рег. бр. 206, 
страна 296, книга П, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ганчо Ристов Николовски, табак, од При-
леп, ул. „И октомври" бр. 23. (188) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп бр. 
4-3649 од 9. VII. 1963 година, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани од рег. бр. 194, 
страна 194 книга И, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Љубен Миланов Димески, самарџија од 
Прилеп, ул. „Андон Слабејко" бр. 21. (189) 

На основа решението од Отсекот за управни 
работи на Одделението за општа управа и вна-
трешни работи на Собранието на општината Ки-
села bi да - Скопје бр. 04-12987 од 12. XII. 1963 
година, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници од рег. бр. 56, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Ејуп Ејуповски, леблебиџија од 
Скопје, ул. ,-Мирче Ацев" бр. 119. (206) 

На основа решението на Отсекот за стопанство 
и комунални работи На Собранието на општината 
Берово бр. 03-2656/1 од 3. ХП. 1963 година, избри-
шан е од 'регистарот на занаетчиските дуќани од 
рег. бр. 78, занаетчискиот дуќан под фирма: Едров-
ски В. Герасим, шивач од с. Владимирово. (212) 

На основа решението на Отсекот за стопанство 
и комунални работи на Собранието на општината 
Берово бр. 03-2666/1 од 3. ХП. 1963 година, избри-
шан е од регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилница од рзг. бр. 384, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Сезонски Д. Глигор, столар од село 
Владимирово. (232) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп бр. 
4-5364 од 1. XL 1963 година, избришан е од регис-
тарот на занаетчиските дуќани од рег. бр. 309, 
страна 309, книга П, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Ката Самарџиоска, шивачка од Прилеп, ул. 
„Илка Присаѓанка" број 49. (214) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп бр. 
4-5013 од 9. X .1963 година, избришан е од ре-
гистарот на занаетчисктие дуќани од рег. бр. 259, 
страна 259, книга П, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Катерина Попоска, шивачка, од Прилеп, 
ул. „Борка Талески" бр. 76. (215) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп бр. 
4-5364 од 27. ХП. 1963 година, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани од 'рег. бр. 440, 
страна 440, книга I, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Спиро Карев Цветкоски, наланџија од Прилеп, 
ул. „Благоја Николоски" бр. 23. (3) 

На основа решението на Одделението за општа 
управа и внатрешни работи — Реферат за општо-
стопански работи на Собранието на општината 
Кисела Вода — Скопје, избришан е од регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници од рег. 
бр. 2443, занаетчискиот дуќан под фирма: Самар-
џија Куртевски Илија, со седиште во Скопје, ул. 
„726" бр. 11, сметано од 31. ХП. 1963 година. (10) 

На основа решението на Отсекот за управни 
работи на Одделението за општа управа и вна-
трешни работи на Собранието на општината Кисела 
Вода - Скопје број 04-11002 од 10. ХП). 1963 го-
дина, избришан с од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Трукерај Спасија Брашнаровска, со седиш-
те во Скспје, ул. „11 октомври" бр. 10, сметано од 
1. VHI. 1963 година. (16) 

На основа решението на Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Крушево бр. 06-28/9 
од 27. V. 1963 година, избришан е од регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници ед страна 13, 
книга И, занаетчискиот дуќан под фирма - Пре-
шески Коча Тодор, бербер од Крушево. (226) 
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На основа решението на Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Крушево бр. 06-28/11 
,ед 1. VII. 1963 година, избришан е од регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници од страна 
71, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Гроз-
даноски Бошков Благоја, шивач од Крушево. (227) 

На основа решението на Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Крушево бр. 05-28/12 
од 31. VIII. 1963 година, избришан е од регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници од страна 
1, занаетчискиот дуќан под фирма: Кукоски Ни-
колов Анастас, дограмаџија од Крушево (228) 

На основа решението на Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Крушево бр. 2328 од 
1. XII. 1955 година, избришан е од регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Јошески Димитров Ванчу, 
фурнаџија, со седиште во Крушево (229) 

На основа решението на Отсекот за управни 
работи на Одделението за општа управа на Опш-
тинското собрание на општината Горче Петров број 
02/1-6123/1 од 22. I. 1964 година, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани и работилни-
ци, занаетчискиот дуќан под фирма: Пајазити Ју-
.суф, Сеј фула, мелничар со просто меливо од село 
Буковиќ (23) 

Избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на Собранието на општи-
ната Бејрово, од рег. бр. 416, страна 7, книга П, 
3ai аетчискиот дуќан под фирма: Чичаковски Ди-
митров Ефтим, ковач од Берово. (25) 

На основа решението на Одделението за општа 
управа — Реферат за општостопански работи при 
Собранието на општината Кисела Вода — Скопје 
број 04-14771/1 од 30. I. 1964 година, избришан е 
од регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници, занаетчискиот дуќан под фирма: Кочовски 
Глигура Симо, столар, ул „39" бр 20, Скопје (32) 

Избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на Отсекот за стопанство 
и комунални работи на Собранието на општина! а 
Берово, од рег. бр. 348, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Чичиковски Д. Методи, колар од Берово. 

На основа решението на Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Валандово бр. 490/1 
од 13. П. 1964 година, избришан е од регистарот 
на занаетчиските дуќани од стр. 1, ред. бр. 2, за-
наетчискиот дуќан под фирма: Мито Трајков Ата-
насов, ковач од Валандово, ул „Вардарска" број 2. 

(47) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп 6poi 
04-630 од 4. ГО. 1964 година, избришан е од регис-
тарот на занаетчиските дуќани од рег. бр. 347, 
итрана 347, книга П, занаетчискиот дуќан под 

фирма: Ристе Наумов Богески, чевлар од Прилеп, 
ул. ,.Јоска Орданоски" бр. 74. (50) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп бр 
4-6422 од 1 I. 1964 година, избришан е од региста-
рот на занаетчиските дуќани од рег. бр. 98, страна 
98, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Лазар 
Трајков Насески, ковач од Прилеп, ул. „Мирче 
Ацев" бр. 64. (51) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство и труд на Народниот одбор на општината 
Кисела Вода - Скопје бр. 319 од 14. Ш. 1963 го-
дина, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници од ред. бр. 58, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Тихомир И. Саздовски, ѕидар, од 
Скопје, ул. „305" бр И, сметано од 10 I 1963 го-
дина (56) 

На основа решението на Отсекот за управни 
работи на Одделението за општа управа на Со-
бранието на општината Горче Петров бр. 02/1-220/1 
ед 22. I. 1964 година, избришан е од регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Дончевски Младен, колар 
од Горче Петров, ул. „Маршал Тито" бр. 92. (68) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани бр. 
03-2409 од 30. III. 1964 година, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Илија Стефанов Глигоров, фри-
зер од Кочани, сметано од 1 април 1964 година. (81) 

Избришан е од регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на Собранието на општината 
Неготино од рег. бр. 98, страна 98, книга I, занает-
чискиот дуќан под фирма: Ставров П. Ставро, ши-
вач од Демир Капија. (89) 

На основа решението на Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Валандово бр. 1341 од 
15. IV. 1964 година,, избришан е од регистарот на 
занаетчиските дуќани од страна 1, реден број 4, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Лазаров Г. Гли-
гор, калајџија од Валандово, ул „Лазар Колишев-
ски" б(р 6 (91) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп бр. 
04-1846 од 15. IV. 1964 година, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани од рег. бр. 369, 
страна 369, книга П, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Благоја Камчев Бошески, бербер од Прилеп, 
ул. „Пенка Котеска" бр. 6. (105) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп бр. 
04-1140 од 10. Ш. 1964 година, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани, од рег. бр. 336, 
страна 336, книга П, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Нада Кирова Георгиоска, метлар од При-
леп, ул. „Ленин" бр. 109. (106) 
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На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп број 
04-1582 од 1. IV. 1964 година, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани од рег. бр. 346, 
страна 346, книга П, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Ордан Димков Здравески, влечкар-папучар 
од Прилеп, ул. „Бошко Корчагин" бр. 13. (108) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп број 
04-985 од 15 март 1964 година, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани од рзг. бр. 295, 
страна 295, книга П, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Киро Андонов Димески, радиомеханичар од 
Прилеп, ул. „Јоска Орданоски" бр. 21. (109) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Кочани број 
03-4139 од 21. V. 1964 година, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници 
од рег. бр. 273, страна 273/Ш, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Филипов А. Анпо, леблебиџија од 
Кочани. (118) 

На основа решението од Отсекот за стопанство 
на Собранието на општината Валандово бр. 03-1609/1 
од 1. VI 1964 година, избришан е од регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници од страна 
14, род. бр. 1, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Слаткар Исак Мамудов Садик, со седиште во с. 
Пирава. (128) 

Избришан е од регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници на Собранието на општината 
Неготино, од рег. бр. 142, занаетчискиот дуќан под 
Фирма: Панов Коцев Блажо, волновлачар од Д. 
Капија. (134) 

Избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници на Собранието на општи-
ната Неготино, од рег. бр. 147, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Киро Т. Зафиров, шеќерџија од Не-
готино. (135) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп број 
04-2923 од 26. VI. 1964 година, избришан е од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани од рег. бр. 374. 
книга П, занаетчискиот дуќан под фирма: Љубица 
Ангелева Мирческа, фризер од Прилеп. (147) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп број 
04-2361/64 од 19. V. 1964 година, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани од рег. бр. 
291, страна 291, книга И, занаетчискиот дуќан под 
фирма; Гога Базеркоски, ножар од Прилеп, ул. 
„Марксова" бр. 85. (148) 

На основа решението на Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Прилеп број 
04-3278 од 18. VIH 1964 година, избришан е од 
регистарот на занаетчиските дуќани од рег. бр. 242, 
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страна 242, книга I, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Ковач Димко Ѓорѓиев Чатлески од Прилеп, ул. 
„Моша Пијаде" бр. 118. (150) 

На основа решението од Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Дебар бр. 
03-3033 од 30. Vn. 1964 година е избришан од ре-
гистарот на занаетчиските дуќани и работилници, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Пустина Назив 
Талат од Добар, Охридска околија, бидејќи пре-
стана со својата работа. (153) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 267, страна 691, е запишан под фирма 
Претпријатие „Ауто-Македонија" увоз-извоз од 
Скопје — Погон за ремонт и сервис — Скопје. 
Предмет на работењето на погонот е: вршење 
туристичко-сообраќајни сервисни услуги, поправка 
на сите видови моторни возила, вршење на ауто-
такси услуги, превоз и други услуги со моторни 
возила. 

Погонот е основан Работничкиот совет на 
Претпријатието ,Ауто-Македонија" — Скопје, а 
согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Кале — Скопје број 04-2801 од 13. IV. 
1964 година. 

Погонот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Ѓоко Живковски, раководител, и 
Гено Динев, шеф на сметководството, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 215/64. (822) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 269, страна 697, е запишан под фирма: 
Угостителска работна организација „Македонија-
турист" — Скопје — Хотел и ресторан во Скопје, 
ул. „Партизанска" б. б. (Населба „Карпош" И). 
Предмет на работењето на хотел-ресторанот е: 
вршење угостителски услуги во рамките на одо-
брената дејност на работната организација. 

Хотел-ресторанот е основан од Работничкиот 
совет на Угостителската работна организација 
„Македонија-турист" — Скопје, а согласно со ре-
шението на Собранието на општината 'Идадија — 
Скопје број 04-8005 од 27. III. 1964 година. 

Раководител на хотел-ресторанот е Арсовски 
Борис. 

Хотел-ресторанот ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 297/64. (846) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 835, страна 1004, книга III, е запишан под 
фирма:. Електронска индустрија од Ниш - - Тех-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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нички сервис број 10 во Скопје, ул. „Кочо Рацин" 
бр. 75. Предмет на работењето на сервисот е: Сер-
висно одржување на сите производи на фабри-
ките во состав на електричната индустрија во га-
рантен и вонгарантен рок во деловниот локал и 
во просториите на купувачите, како во градот така 
и вон градот; сервисно одржување на производите 
од производството на претпријатијата, а произве-
дени од други производители во гарантен и вон-
гарантен рок во деловниот локал и во просториите 
на купувачите како во градот така и вон градот; 
сервисно одржување на производите што преста-
вуваат дополнителен асортиман на производите на 
Електронската индустрија произведени од друга 
производители а во деловниот локал, во просто-
риите на купувачите во градот и вон градот; мон-
тажа на сите производи на фабриката во состав 
на Електронската индустрија и производите на 
другите производители од дејноста на претприја-
тието или производи што се дополнение на асор-
тиманот на производите на Електронската инду-
стрија - Ниш. 

Сервисот е основан од Работничкиот совет на 
Електронската индустрија — Ниш, а согласно со 
решението на Собранието на општината Кисела 
Вода - Скопје број 04-7764 од 25. XII. 1963 година. 

Техничкиот сервис ќе го потпишува, задол-
жува и раздолжува Поповски Христо, раководи-
тел, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи ' 
бр. 268/64. (845) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 603, страна 427, книга II е запишана под 
фирма: „Владо Багат" — творница шивачих стро-
јева и прецизне електромеханике, Зад ар — Про-
давница во Скопје, ул. „Борис Кидрич" бр. 68. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на шивачки машини од сопствени произ-
води, како и делови и прибор за истите, органи^ 
зирање и држење на курсеви за одржување, под-
учување и ракување со шивачките машини (кро-
ење и шиење) вршење на сервисни услуги за ши-
вачки машини. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Фабриката „Владо Багат" — Задар, а со-
гласно со решението на Собранието на општината 
Саат Кула - Скопје број 03/1-9535 од 9. V. 1964 
година. 

Продавницата ќе ја потпишува раководителот 
Наумов Коле. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 312/64. (847) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 444, страна 639, книга П, е запишано 
под фирма: Земјоделско сточарско претприја-
тие „Напредно земјоделие" — Титов Велес. Пред-
мет на работењето на претпријатието е: производ-
ство на земјоделски и сточарски производи. 

Bp. 1 — Стр. 9 

Претпријатието е основано од Народниот одбор 
на општината Титов Велес бр. 12883/1 од 31. XII. 
1963 година, а со спојување на Производното прет-
пријатие „Бабуна" — Титов Велес и Сточарското 
претпријатие „Сточар" — Титов Велес. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Ристовски Благој, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 313/64. (852) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 85, стра-
на 341, е запишана под фирма: Земјоделска задру-
га „Нова слога" од село Лешок - Продавница 
(откупно продажна станица) во село Непроштено, 
Тетовска околија. Предмет на работењето на про-
давницата е: откуп на сите видови земјоделски 
производи, продажба-снабдување на земјоделските 
производители со разни репродукциони матери-
јали, семиња, вештачки ѓубриња и др. 

Продавницата е основана од Задружниот со-
вет на Земјоделската задруга „Нова слога" од село 
Лешок, а согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Теарце број 03-400/1 од 25.1.1961 
година. 

Раководител на продавницата е Коце Ива-
новски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува м 
раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 299/64. (855) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 85, стра-
на 341, е запишано следното: Земјоделска задруга 
„Нова слога" од село Лешок — Продавница (от-
купно продажна станица) во село Слатино, Тетов-
ска околија. Предмет на работењето на продавни-
цата е: откуп на сите видови земјоделски произ-
води, продажба — снабдување на земјоделските 
производители со разни репродукциони материја-
ли, семиња, вештачки ѓубриња и др. 

Продавницата е основана од Задружниот со-
вет на Земјоделската задруга „Нова слога" од село 
Лешок, а согласно со решението на Народниот од-
бор на општината Теарце број 03-399/1 од 25.1. 
1961 година. 

Раководител на продавницата е Абедин Зен-
дели. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 300/64. (856^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 85, стра-
на 341, е запишана под фирма: Земјоделска за-
друга „Нова слога" од село Лешок — Продавница 
(откупна станица) во село Жилче, Тетовска око-
лија. Предмет на работењето на продавницата е: 
откуп на сите видови земјоделски производи, про-
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дажба и снабдување на земјоделските произво-
дители со разни репродукциони материјали, семи-
ња, вештачки ѓубриња и др. 

Продавницата е основана од Задружниот со-
вет на Земјоделската задруга „Нова слога" од селе 
Лешок, Тетовска околија, а согласно со решението 
на Народниот одбор на општината Теарце број 
03-398/1 од 25.1.1961 година. 

Раководител на продавницата е Спасе Нико-
ловски. 

Продавницата ќе ja потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 301/64. (875) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, ,рег. бр. 85, стра-
на 341, е запишана под фирма: Земјоделска за-
друга „Нова слога" од село Лешок — Касапница 
во село Лешок, Тетовска околија. Предмет на ра-
ботењето на касапницата е: продажба на месо и 
месни производи. 

Касапницата е основана од Задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Нова слога" од село 
Лешок, а согласно со решението на Народниот 
одбор на општината Теарце бр. 03-5350/1 од 18. 
VIII. 1962 година. 

Раководител на касапницата е Војновски Боро. 
Касапницата ќе ја потпишува, задолжува v 

раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
Bp. 302/64. (858) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 165, страна 435, е запишана под фирма 
Индустриско претпријатие за производство на пер-
сиски килими, шамии и конфекција ,,Пролетер' 
од Гостивар — Продавница во Гостивар, улица 
,,Борче Јовановски" бр. 24. Предмет на работењето 
на продавницата е: промет со куси и плетени сто-
ки и конфекција под т. 2 и 3 од номенклатурата 
на трговските струки. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Индустриското претпријатие за производ-
ство на персиски килими, шамии и конфекција 
„Пролетер" — Гостивар, а согласно со решението 
на Народниот одбор на општината Гостивар број 
2558 од 16, VI. 1962 година. 

Раководител на продавницата е Илиевски 
Рајко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 307/64. (861) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
pef\ бр. 291, страна 1141, е запишана под фирма: 
Трговско ,претпријатие за колонијално-прехранбе-

ни стоки на мало, и големо „Деликатес", од Тетово 
- Продавница број 2 во Тетово, ул. „Зелен ^па-
зар". Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на колонијални стоки од следните стру-
ки: животни прехрани и предмети за куќни по-
треби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, ту-
тунски производи, производи врз база на шеќер 
и какао, млечни и сувомесни производи, брашно 
и жито и разна конзервирана стока. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" — 
Тетово, а согласно со решението на Собранието на 
општината Тетово број 04-2609/1 од 12. III. 1964 год. 

Раководител на продавницата е Бранко Ста-
матовски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 282/64. (876) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 252, страна 909, книга И, е запишана под 
фирма: Претпријатие за поправка на земјоделски 
машини и моторни возила „Агроремонт" од Кума-
ново — Продавница број 1 во Куманово, улица 
„Доне Божинов" бр. 18. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на моторни возила, зем-
јоделски машини и алати, машини за рударство 
и други машини, резервни делови за моторни во-
зила и земјоделски машини, сите профили на же-
леза, челик, лим и обоени метали за производство 
на резервни делови и алати и електроинсталаци-
они материјали за моторни возила. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието „Агроремонт" — Кума-
ново, L согласно со решението на Собранието на 
општината Куманово број 04-7766/1 од 8. V. 1964 
година. 

Раководител на продавницата е Лазаревски 
Денков Стојан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 330/64. (885) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 14, страна 47, е запишана под фирма; Прет-
пријатие „Стокопромет" експорт-импорт од Скопје 
- Продавница во Скопје, населба „Автокоманда". 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на мало на месо и преработки од месо, мле-
ко и млечни производи, риба и производи од риба, 
живина, јајца, јагули, ракови, жабји батаци, месо 
од дивеч, индустриско-прехранбени и колонијални 
стоки. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Претпријатието „Стокопромет" експорт-
импорт — Скопје, а согласно со решението на Со-
бранието на општината Саат Кула — Скопје, број 
03/1-7458 од 23. V. 1964 година. 



14 јануари 1965 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Келарџиски Матеа, раководител, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 321/64. (891) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 847—848, книга III, е запишана 
под фирма: „Центроколонијал" трговско претпри-
јатие за трговија со колонијално-прехранбени, ин-
дустриски, мешани и други стоки — Скопје — 
Продавница за самопослужување број 9 во Скопје 
(населба „Аеродром"). Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на сите видови коло-
ни јално-прехранбени стоки, како и стоки потребни 
за домаќинствата. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет ча Трговското претпријатие „Центроколонијал" 
— Скопје, а погласно со решението на Собранието 
на општината Кисела Вода — Скопје број 02-4268 
од 28. V. 1964 година. 

Раководител на продавницата е Панајот Ан-
дреев од Скопје. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 344/64. (892) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 203, страна 543, е запишана под фирма. 
Производно претпријатие за промет со алкохолни 
пијалоци „Винар" од Титов Велес — Продавница 
во Скопје (Населба „Автокоманда"). Предмет на 
работењето на продавницата е: продажба на мало 
на алкохолни и безалкохолни пијалоци и други 
производи што ги произведува претпријатието. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на Производното претпријатие за промет со 
алкохолни пијалоци „Винар" од Титов Велес, а 
согласно со решението на Собранието на општи-
ната Саат Кула - Скопје број 03/1-9310 од 9. V. 
1964 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува раководителот Теофиловски Русе, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 349/61 (893) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бђ. 806, страна 761 книга III е запишано 
следното: Согласно со решението на Советот за 
станбена заедница „Илинден" — Герче Петров бр 
328 од 22. XI. 1-63 година о одобрено конституира-
њето на Градежното занаетчиско претпријатие 
„Шар" од Горче Петров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 32/64. (140) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 179, страна 467, книга I е запишано 
следното: На досегашните потписници на Фабри-
ката за порцелан и санитарна керамика „Борис 
Кидрич" - Т. Велес и тоа: Сердаровиќ Петар, фи-
нансов директор, и Арсов Благој, ш е ф на служба-
та за одржување им престанува правото за потпи-
шување, бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на фабриката се, назна-
чени следните лица: Теов Ангел, финансов дирек-
тор, Георгиевски Стево, директор на производ-
ството на фабриката. Тие фабриката ќе ,да пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат со стари,те 
регистрирани потписници и тоа: Георгиевски Ѓор-
Димитровски Глигоров Панче, финансов директор, 
-го, генерален директор, и Ристовски Мирко, за-
меник директор, сметано од 28 1.1964 година., во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, ф и 
бр. 47/64. (224) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 174, страна 467 е запишано следното: 
На 'досегашниот потписник на Хемиско-елеќтро-
металургишкиот комбинат „Југохром" од село ,Је-
гуновце, Јовановски Милев Јован. директор на 
стопанско-сметководниот сектор, му престанува 
правото за потпишување 

За нов потписник на комбинатот е назначен 
Димитровски Глигоров Панче ; финансиски директор 
Тој комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува со старите регистрирани потписници и 
тоа: ЧуЈОВиќ Горѓе Димитрије, ш е ф на финансова 
оператива, и Томе Софрониевски. директор,, сме-
тано Од 7.1.1Ѕ34 година 

Од Окружниот стопански суд во Скопје^ Фи 
бр. 9/64. (230) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 666, страна 925, книга II е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Комби-
натот за чевли и гумени произведи „Водно" -
Скопје, Туниќ Саво, ш е ф на сметководството/ му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е 
разрешен од должност. 

За раководител на стопанско-сметководнИОт 
сектор на комбинатот е назначен Ивановски Гав-
рил Дамјан. Тој комбинатот ќе го- потпишува, за-
должува и раздолжува со старите регистрирани 
потписници: Узеир Узеири, директор, и Панче То-
доров Спасовски, пом. директор, сметано од 19. II 
1Ѕ64 година, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. Pi/64. (2SI) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 798, страна 701, книга III е запишано 
следното: Рашидбеговиќ Касим, досегашен в. д. 
управник на Градилиштето во Скопје на Градеж^ 
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ното претпријатие „Техника" од Тузла, е разрешен 
од должност и му престанува правото за потпи-
шување. 

За в. д. управник на градилиштето е назначен 
Караџик Миодраг. Тој градилиштето ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето, сметано од 10. II. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 75/64. (305) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 221, страна 585 е запишано следното: 
Погонот на градежно проектирање во Гостивар на 
Градежното претпријатие „Црвена ѕвезда" од Го-
стивар, бидејќи ги исполнува условите предвидени 
со Правилникот за условите за регистрација на 
организациите што се занимаваат со изработка на 
инвестициона техничка документација чл. 2 став 
2 и 3 („Службен лист на ФНРЈ" бр. 33/ ), во ид-
нина ќе продолжи со својата работа со следната 
дејност: изработка на инвестициона техничка до-
кументација за објекти од општествен стандард 
станбени згради и комунални објекти. 

Досегашниот раководител на Погонот Китанов-
ски М. Петар е разрешен од должност. За рако-
водител на истиот се назначени следните лица 
инж. Данаилов Момчило и инж. Софрониевски 
Љубомир, кои нема да бидат потписници, бидејќи 
погонот се задолжува од матичното претпријатие 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 217/63. (316) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 27 
страна 103 е запишано следното: На досегашните 
потписници на Земјоделската задруга „Лирија" од 
село Белановце, Кумановска околија, и тоа: Ге-
левски Спасов Александар, шеф на сметковод-
ството, и Бељули Азема Али, комерцијалист, им 
престанува правото за потпишување, бидејќи се 
разрешени од должност. 

За потписници на задругата се назначени след-
ните лица: Мирко Павловски, шеф на сметковод-
ството, и Шаип Биљали, комерцијалист. Тие за-
другата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раз-
должуваат со стариот регистриран потписник Ре-
џеп Бајро, управник, сметано од 29. II. 1964 година, 
во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 111/64. (434) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 484, страна 1354, книга I е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Продавницата во Скопје на ул. 
„Белградска" број 99 на Комбинатот за гума и 
обувки „Вулкан" — Ниш, согласно со одлуката на 
работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 142/64. (442) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 484, страна 1354, книга I е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Продавницата во Скопје на ул. 
„106-а" број 13 на Комбинатот за гуми и обувки 
„Вулкан" — Ниш, а согласно со Одлуката на Ра-
ботничкиот совет, сметано од 18. III. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 143/64.. (443) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 106, страна 261, книга I е запишано 
следното: Покрај досегашниот потписник на Прет-
пријатието за производство на градежен матери-
јал и експлоатација на неметални руди „Неме-
тали" — Тетово, Кочо Китановски, директор, прет-
пријатието ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува и новоназначениот потписник Ѓорѓиевски 
Тевдо Сандре, шеф на сметководството, сметано 
од 25-111-1964 година, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 157/61. (453) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 687, страна 1063 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Трговското прет-
пријатие „Градинар лоза" увоз-извоз — Скопје и 
тоа: Горчо Константинов, директор, Борислав Стој-
чев, заменик директор, Стојанов Петар, директор 
за извоз, и Пешевски Димитар, советник, им пре-
станува правото за потпишување, бидејќи се раз-
решени од должност. 

За в. д. директор на претпријатието е назна-
чен со решението на Собранието на општината 
Кисела Вода - Скопје Џочков Горѓи. Тој прет-
пријатието ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува со новоназначените потписници: Брзилов 
МИТКО, заменик директор, Петровски Блажо, шеф 
на пословница, Марковски Спасе, самостоен рефе-
рент, и старите регистрирани потписници и тоа: 
Коста Миновски, шеф на сметководството, Попов-
ски Љубе, директор на стопанско-сметководниот 
сектор, и Костовски Глигор, директор за увоз, сме-
тано од 20. III. 1964 година, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 151/64. (462) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата ^ дуќаните 
под рег. бр. 624, страна 599, книга II е запишано 
следното: На досегашниот раководител на Про-
давницата број 6 во Скопје, на улица „Гуро Салај" 
бр. 1 на Претпријатието за изработка на воена 
облека и рубље „Јадран" — Пераст, Ташковски Н. 
Димитар му престанува правото за потпишување. 

За раководител на продавницата е назначен 
Нацев Павле. Тој продавницата ќе ја потпишува, 
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задолжува и раздолжува, сметано од 3. И. 1964 го-
дина, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 56/64. (481) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 97, страна 461 е запишано следното 
Димовски Ордан, досегашен потписник на Стан-
бено-штедната задруга „20 јуни" - Скопје, е раз-
решен од должност и му престанува правото за 
потпишување, 

За нов потписник на задругата с назначена 
Кучи Нада, шеф на сметководството. Таа задру-
гата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со 
старите регистрирани потписници и тоа: Аземов-
ски Речко, управник, и Васил Богдановски, член 
на задругата, сметано од 11. IV. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 193/64. (501) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 42, страна 111 е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Стоковната куќа „Нама" — Куманово, би-
дејќи со решението на Народниот одбор на општи-
ната Кале — Скопје број 342 од 27. IV. 1963 година 
и решението на Народниот одбор на општината 
Куманово број 5004/1 од 27. II. 1963 година е при-
поена кон Трговското претпријатие на големо 
„Интерпромет" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 194/64. (521) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 748, страна 311, книга III е запишано 
следното: Седиштето на Претставништвото во 
Скопје, на улица „714" број 14 на Фабриката за 
цемент и салонит „15 септембар" — Дихово се пре-
местува на улица „Гуро Ѓаковиќ" број 34, согласно 
со Одлуката на работничкиот совет од 14. IV. 1964 
година, бидејќи просторијата е урната од земјо-
тресот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 175/64. (526) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 77, страна 221 е запишано следното 
Согласно со решението на Собранието на опш-
тината Идадија - Скопје број 04-4834 од 6. Ш. 1964 
година дејноста на Претпријатието за дрвна ин-
дустрија „Треска" од Скопје во иднина се про-
ширува и со: производство и продажба на разни 
врсти столарија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 216/64. (533) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата И дуќаните 
под рег. бр. 432, страна 1176 е запишано следното: 

Бр. 1 - Стр. 13 

Се брише од регистарот на претпријатијата и ду-
ќаните Земјоделското стопанство „Сарај" од село 
Сарај, Скопска околија, бидејќи со решението на 
Народниот одбор на општината Горче Петров број 
03-345/1 од 23. I. 1963 година е припоено кон Зем-
јоделската задруга „Прогрес" од соло Влае, Скоп-
ска околија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 210/64. (528) 

Окружниот стопански суд ,во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 44, 
страна 173 е запишано следното: Согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Горче 
Петров б^. 03-345/1 од 23. I. 1963 година кон Земјо-
делската задруга „Прогрес" од село Влае, Скопска 
околија, се припојува Земјоделското стопанство 
„Сарај" од село Сарај, Скопска околија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 209/64. (527) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 218, страна 701 е запишано следното: 
Нухија Р. Нијази, шеф на сметководството, до-
сегашен потписник на Мешовитото трговско прет-
пријатие на големо и мало „Напредок" од село 
Липково, Кумановска околија, е разрешен од дол-
жност и му престанува правото за потпишување. 

За шеф на сметководството на претпријатието 
е назначен Ефремовски Б. Сречко. Тој претприја-
тието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува 
со старите регистрирани потписници и тоа: Се-
федин Демири, а. д. директор, и Емин Османи, 
комерцијалист, сметано од 20. IV. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 214/64. (573) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 190, страна 551 е запишано следното: 
Согласно со решението на Собранието на општи-
ната Куманово број 04-1578/2 од 21. И. 1964 го-
дина фирмата на Продавницата во Куманово на 
Индустриското претпријатие „Вулкан" — Ниш во 
иднина се менува и ќе гласи: Трговско претприја-
тие за промет со обувки, производи од гума, кау-
чук и пластични маси на големо „Обуќб" - Бел-
град — Продавница во Куманово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 212/64. (574) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 429, страна 531, книга П е запишано 
следното: Димовски Ристо, в. д. директор, досе-
гашен потписник на Земјоделскиот комбинат „Вар-
дар" — Градско, му престанува правото за потпи-
шување. 

За директор на комбинатот е назначен со ре-
шението на Собранието на општината Градско број 
1154/1 од 8. IV. 1964 година Јордановски Томе. 
Тој комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува со стариот регистриран потписник Јован 
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Пановски, раководител на книговодството, сметано 
од 27. IV. 1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 231/64. (578) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег, ,бр. 276, страна 801 е занишано следното: 
Досегашните ,потписници на Претпријатието за 
обработка ,на тутун „Мара Димова" - Кавадарци 
и тоа? ,Петар Тодоров, шеф на сметководството, 
Крсте Рогачиќ, статистичар, и Кирил Роглев, ди-
ректор, им престанува правото за потпишување, 
бидејќи се разрешени од должност. 

За директор на претпријатието е назначен со 
решението на Народниот одбор на општината Ка-
вадарци број 04-2165 од 18. IV. 1964 година Димо 
Д. Мукаетов и за шеф на сметководството е на-
значен Киро Ристов Грков. Тие претпријатието 
ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат 
во границите на овластувањето, сметано од 28. IV. 
1964 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 234/64. (579) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 670, страна 949, книга II е запишано 
следното: Согласно со решението на Собранието 
на општината Кале - Скопје број 3154 од 7. IV. 
1964 година фирмата на Трговското претпријатие 
за снабдување на земјоделието на големо и мало 
„Агромеханика" — Скопје во иднина се менува и 
ќе гласи: „Агромеханика" — претпријатие за снаб-
дување на земјоделието на големо и мало и одр-
жување на земјоделската механизација. 

Исто така со горецитираното решение на Со-
бранието на општината Кале — Скопје број 3154 
од 7. IV. 1964 година се дополнува и дејноста на 
претпријатието, така што во иднина ќе биде: снаб-
дување на земјоделието на големо и мало како и 
организирање на сервисни служби за одржување 
земјоделска механизација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 239/64. (581) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 242, страна 751 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Земјоделското сто-
чарско стопанство „Борец" од село Лешок, Те-
товска с ќелија, и тоа: в. д. директорот Алексан-
дар Кацевски и Борис Петров Станковски, шеф 
на сметководството, им престанува правото за пот-
пишување, бидејќи се разрешени од должност. 

За директор на стопанството е назначен инж. 
агрономот Војо Попевски. Тој стопанството ќз 
го потпишува, задолжува и раздолжува со ново-
назначените потписници и тоа: Александар Ка-
цевски, технички директор, и Антовски Душан, 
книговодител, сметано од 27. IV. 1964 година, во 
границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр 229/64. (583) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 279, страна 1005, книга I ' е запишано 
следното: Миле Наумовски, досегашен директор 
на Механичкото услужно претпријатие „Агроре-
монт" — Тетово, е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
со решението на Собранието на општината Тетово 
број 01-4733 од 9. I. 1964 година Иван Костоски. 
Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува , и 
раздолжува со старите регистрирани потписници 
и тоа: Митовски Вукадин, книговодител и Симов-
ски Георги, сметано од 30. I. 1964 година, во гра-
ниците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 240/64. (587) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 45, 
страна 145 е запишано следното: Се брише од ре-
гистарот на задругите Земјоделската задруга „Бор-
ба" од село Петрово, бидејќи со решението на Со-
бранието на општината Гевгелија бр. 01-5307/1 од 
2. ХП. 1963 година е припоена кон Земјоделската 
задруга „Слога" — Гевгелија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 251/64. (717) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 43203, серија бр. 0622163 
издадена од СВР — Скопје на име ^Томислав' Сто-
јан Раденков, Скопје. (3944) 

Лична карта рег. бр. 1791, серија бр. 0001934 
издадена од СВР — Скопје на име Сали Бајрам 
Салиев, Скопје. (3945) 

Лична карта рег. бр. 56279, серија бр. 0486220 
издадена од СВР — Скопје на име Шукрије Умер 
Сејфула, Скопје. (3946) 

Лични карта рег. бр. 135956, серија бр. 0439106 
издадена од СВР — Скопје на име Алексо Спиро 
Сугарев, Скопје. (3947) 

Лична карта рег. бр. 127658, серија бр. 0503090 
издадена ед ОВР — Скопје на име Паскалина 
Горѓи Сиракинова, Скопје. (3948) 

Лична карта рег. бр. 212, серија бр. 0140122 
издадена од СВР — Прилеп на име Душан Гарев 
Талески, Скопје. (3949) 

Лична карта рег бр. 53503, серија бр. 0037167 
издадена од СВР — Скопје на име Џеладин Рамис 
Халим, Скопје. (3950) 

Лична карта рег. бр. 54554, серија бр. 0251415 
издадена од СВР — Скопје на име Ханифа Метуш 
Алил. Скопје. (3951) 

Лична карта рег. бр. 47485, серија бр. 0629250 
издадена од (ЈВР — Скопје на име Теофил Ми-
ладин Видевски, Скопје. (3952) 

Лична карта рег. бр. 73426, серија бр. 0203619 
издадена од ОВР — Скопје на име Владан Мила-
дин Велковски, Скопје. (3953) 

Лична карта рег. бр. 84799, серија бр. 0057357 
издадена од ОВР — Скопје на име Умерзат Едип 
Елез, Скопје. . (3954) 

Лична карта рег. бр. 81946, серија бр. 0057523 
издадена од СВР — Скопје на име Руфат Елез 
Емини, Скопје. (3955) 
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Лична карта рег. Кр. 11264, сериЈа бр. 3211574 
издадена од ОВР — Гилање на име Муарем Алија 
Ибраим, Скопје. (3956) 

Лична карта рег. бр. 12710, серија бр. 0588720 
издадена од ОВР — Скопје на име Зубер Рамиз 
Ќеримовски, Скопје. (3957) 

Лична карта рег. бр. 14894, серија бр. 3004004 
издадена од СВР — Гилане на име Авдула Чес-
маил Ќароли, Скопје. (3958) 

Лична карта рег. бр. 1139, серија бр. 026233 
издадена од СВР - Д. Хисар на име Трајко Петар 
Матлијовски, Скопје. (3959) 

Лична карта рег. бр. 28539, серија бр. 0093952 
издадена од СВР — Битола на име Александар 
Никола Мојсовски, Скопје. (3960) 

Лична карта рег. бр. 34578, серија бр. 0027919 
издадена од СВР — Скопје на име Милица Горѓи 
Методиевска, Скопје. (3961) 

Лична карта рег. бр. 95653, серија бр. 0256554 
издадена од СВР — Скопје на име Арзија Јашар 
Љатив, Скопје. К962) 

Лична карта рег. бр. 19804, серија бр. 2485175 
издадена од СВР - Врање на име Фатиме Ариф 
Љатифи, Скопје. (3963) 

Лична карта рег. бр. 1630, серија бр. 3359 из-
дадена од СВР - Скопје на име Иван Стојанов 
Петков, Скопје. . . . „ (3964) 

Лична карта рег. бр. 96463, серија бр. 0624937 
издадена од СВР - Скопје на име Живко Бла-
гоја Поповски, Скопје. ' (3965) 

Лична карта рег. бр. 402, серија бр. 0313401 
издадена од СВР — Штип на име Ристо Јордан 
Поповски, Скопје. (3966) 

Лична карта рег. бр. 105530, серија бр. 0516708 
издадена од СВР — Скопје на име Методија Ко-
сто Симјановски, Скопје. (3967) 

Лична карта рег. бр. ,52940, серија бр. 0041977 
издадена од СВР - Скопје на име Јован Симо 
Стефановски, Скопје. (3968) 

Лична карта рег бр. 20984, серија бр 00488807 
на име Руфија Адем Селманова, Скопје. (3969) 

Лична карта рег. бр. 12876, серија бр. 0672277 
издадена од СВР — Тетово на име Стојко Зако 
Столевски, Скопје. , (3970) 

Лична карта рег. бр. 11056, серија бр. 0556862 
издадена од СВР — Куманово на име Евзи Рамиз 
Таировски, Скопје. (3971) 

Лична карта рег. бр. 14654, серија бр. 3034744 
издадена од СВР — Призрен на име Ѓухере Аслан 
Хајрулага, Скопје. (3972) 

Личџа карта рег бр. 24445, серија бр. 0122418 
издадена од СВР — Битола на име Душанка Ни-
кола Христова, Скопје. (3973) 

Лична карта рег. бр. 82826, серија бр. 0053236 
издадена од СВР — Скопје на име Вера Јаков 
Хаџиева, Скопје. (3974) 

Лична карта рег. бр. 138049, серија бр. 0523692 
издадена од СВР — Скопје на име Гордана Борис 
Цветкова, Скопје. (3975) 

Пасош број 547178/63, издаден од СВР — Скопје 
на име Иса Реџеп Абедин, Скопје. (132) 

Пасош издаден од ОВР — Скопје на име Вера 
Сотирова, Скопје. (133) 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ РАБОТНИЧ-

КИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „МОША ПИЈАДЕ" 
- ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување работното место раководител на 
Центарот за педагошко"социјална дејност 

при РУ „Моша Пијаде" 

Услови: 
— Филозофски факултет (педагог), пет години 

работен стаж и положен стручен испит; ' 
— Филозофски факултет (педагог) со извесно 

успешно работно искуство во просветна струка. 
Платата ќе биде определ.ена по Законот з^ 

јавните службеници, а положајната плата според 
Одлуката.за положајните плати,на службениците 
при РУ „Моша Пијаде" — Прилеп. 

Кандидатите покрај молбата,, таксирани со 50 
динари, да ги поднесат и документите предвидени 
со чл. 31 од Законот за јавните службеници. до 
Конкурсната комисија при РУ „Моша Пијаде". 

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

Настап на работа од 1. И. 1965 година. (1) 

Управниот одбор на Интерната клиника при 
Медицинскиот факултет — Скопје, врз основа^ на 
Одлуката на Советот на Клиниката 

р а с п и ш у е а 
К О Н К У Р С 

1 Лекари на специјализација по внатрешни 
болести — — — — — — — — — 1 л 

'Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени со Правилникот за специјализација на^ 
здравствените службеници од 1-ва група, чл. 2 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 2/60). 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Молбите со другите документи се предаваат 
до Управата на Клиниката. Кон молбата да се 
приложи документована биографија. За подетална 
информации заинтересираните кандидати да со 
обратат до Управата на Клиниката 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА МЕДИЦИН-
СКИОТ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
— за еден асистент по предметот ОФТАЛМО-

ЛОГИЈА 
— за тројца асистенти по предметот^ Ѓ1ЕДИ-

ЈАТРИЈА 
— за еден асистент по предметот ФИЗИОЛО-

ГИЈА ? 

— за еден асистент пб предметот ХИСТОЛО-
ГИЈА СО ЕМБРИОЛОГИЈА 

— за двајца асистенти по предметот ГИНЕКО-
ЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО 

— за двајца асистенти по предметот ФАРМА-
КОЛОГИЈА 

— за еден асистент по предметот ДАТОФ И -
ЗИОЛОГИЈА 

— за двајца асистенти по предметот НЕУРО-
ПСИХИЈАТРИЈА 

Пријавите (со биографија, список на научни 
и стручни трудови, во колку има такви, со по еден 
примерок од истите и документите по чл. 31 од 
ЗЈС) се поднесуваат до Секретаријатот на Фа-
култетот 

Рок за поднесување на пријавите е месец дена 
од денот на објавувањето. (3) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА" СРМ Бр. 1 —"Стр. 15 



Стр, 16 - Бр. I 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА КЛИНИКАТА ЗА 
ОЧНИ БОЛЕСТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
— Шеф на сметководството — — — 1 
— Технички секретар — - . — — — 1 
—- Лекар на специјализација по офтал-

мологиЈа — — — — — — 1 
Услови: 

За работното место под еден да има завршено 
економски факултет, положен стручен испит и ра-
ботно искуство над 10 години. 

За работното место под два да има високо обра-
зование, положен стручен испит, работно искуство 
над 5 години и познавање на еден странски Јазик. 

За работното место под три да има завршено 
медицински факултет, обавезен лекарски стаж, 
положен државен испит и да не е постар од 30 
години. 

Молбите со^ документите од чл. 31 од ЗЈС и 
куса биографија, се доставуваат до Клиниката. 

Не таксирани молби не се земаат во обзир. 
Личниот доход според одредбите од правил-

никот за распределба на личните доходи на Кли-
никата. 

Стапување на работа на работното ^есто под 
еден на 1. Ш. 1965 година, а на останатите ра-
ботни места веднаш. 

Конкурсот завршува 15 дена по објавувањето. 
(4) 

Конкурсната комисија при Заводот за меди-
цинска рехабилитација на СРМ — Скопје, на ос-
нова одлукава на Советот на Заводот 

р а с п и ш у в а 

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

1. Директор на Заводот. 

УСЛОВИ: Кандидатот треба да има завршено 
медицински факултет, лекар специјалист по фи-
зикална медицина и рехабилитација и најмалку 
10 години практика во струката. 

Личен доход според Правилникот за распо-
делба на личните доходи на здравствените и дру-
гите работници на Заводот 

Молби со потребните документи за засновање 
на работен однос со опширна биографија се до-
ставуваат до Заводот за медицинска рехабилита-
ција на СРМ — Скопје, „Капиштец", ул. Савска 
бр. 28, Пошт. фах 275. 

Настап на работа од 1. Ш 1965 год. или по 
договор. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. (6) 

14 јануари 1963 

КЛИМАТСКОТО ЛЕКУВАЛИШТЕ „ЗДРАВЈЕ", 
ОХРИД 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнетото работно место ле-
кар од општа практика — помошник управител. 

У с л о в и : Соодветна стручна спрема со 2 го-
дини лекарски стаж и положен стручен испит. 

Кандидатите што се во работен однос кон мол-
бата доставуваат и писмена согласност од устано-
вата за учество на конкурсот. 

Личен доход по Правилникот за личните до-
ходи. 

Еднособен стан обезбеден во Лекувалиштето 
само за лице кое не живее во Охрид. Стапување 
на должност веднаш. 

Молбите таксирани со 50 дин. и податоците за 
досегашното движење во службата се доставуваат 
на горната адреса. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". (7; 

ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРЕХј^ШБЈШИОТ КОМБИНАТ 
„СТРУШКО ПОЛЕ" - СТРУГА 

р а с п и ш у в а 

I ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 
за изградба на систем за наводнување од десната 
обала на реката Црни Дрим. 

Пресметковната вредност на објектот изнесу-
ва 128,610.651 динари, во која вредност влегуваат 
сите работи предвидени во главниот проект. 

Наддавањето ќе се одржи во управните про-
стории на комбинатот и тоа 30 дена од денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", со 
почеток во 10 часот. 

Наддавањето ќе биде изведено со целосно пре-
давање на објектот на употреба за фиксна сума, 
без оглед на грешките во предмерот и претсмет-
ката, во секој поглед според проектот и технич-
киот опис. 

Заинтересираните треба да ги достават след-
ните документи: 

1. Писмена понуда во затворен плик; 
2. Гарантно писмо за сумата што ќе се понуди; 
3. Потврда за регистрација на претпријатието, 
4. Полномошно. 
Рок за завршување на објектот е ЗО-УП-1965 

година. 
Елаборатот е ставен на увид секој ден од 

10—14 часот во дирекцијата на комбинатот. (5) 

СОДРЖИНА 
Стр 

1. Уредба за условите и начинот на користе-
њето на патничките автомобили во општес-
твена сопственост за службени потреби на 
републичките државни органи — — — — 1 

2. Одлука за одредување бројот на судиите на 
општинските судови во Социјалистичка Ре-
публика Македонија — .— — — — —ч 1 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско^ издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10-а Пошт. фах. 51. Тел. 32-836. Одговорен уред ник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-693 

при Народната банка - Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


