
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 14 септември 1970 
С к о п ј е 

Број 23 Год. XXVI 

Претплатата за 1870 година изне-
сува 100 динари. Овој број чини 
2 динари. Жир о сметка бр. 401-1-16 

173. 
Врз основа на член 32 а во врска со член 20 од 

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

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТ 
ДИРЕКТОР НА ФИЛХАРМОНИЈАТА 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

I. Се именува за вршител на . должност дирек-
тор на Фил хармонијата на СР Македонија АНГЕЛ 
ШУРЕВ. 

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

Бр. 15-15-2014/1 
28 јули 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д*~р Ксенте Богоев, е. р. 

КОНКУРСИ 
Врз основа на членот 02 од Статутот на Мон-

тажно-инсталатерското претпријатие „НАПРЕДОК" 
— Ѓорче Петров, Деловниот одбор на претприја-
тието 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места во Служба-
та —• припрема, план и анализа и тоа: 

Шеф на службата 
— да е дип. инженер од градежна или електро на-

сока со работен стаж над три години; или 
техничар од градежна или електро насока со ра-
ботен стаж над пет години на раководни работ-
ни местра; 
Техничар-ка л кул ант 

—• да е градежен техничар од хидро насока со ра-
ботен .стаж над три години; 
Техничар-калкулант 

—- да е електро-техничар со работен стаж над 3 го-
дини; 
Техничар-калкулант 

— да е машински техничар насока градба со рабо-
тен стаж над 3 години; 
Планер-аналитичар 

—> да е дип. економист со работен стаж над 3 години; 
економист со работен стаж над 3 години; или со 
економски техникум со работа на материјата 
план и анализа над 10 години. 

Почетните основи за сите работни места според П р а -
вилникот за распределба на личните доходи. 
Молбите со кус опис за движењето на работата се 
поднесуваат до Деловниот одбор со ознака „за 
конкурс". 
Конкурсот останува отворен до пополнувањето на 
работните места. (1313) 

Конкурсната комисија -назначена од Советот во 
потесен состав на Медицикско-педагошкото совету-
валиште — Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за две работни места —- лекари и тоа: 

1. НЕУРОПСИХИЈАТАР 
2. ПЕДИЈАТАР 
Услови: Кандидатите да имаат завршена специ-

јализација. Предимство имаат кандидати со иску-
ство во областа на социјалната медицина. 

Личен доход според Правилникот за распредел-
ба на личните доходи на работниците на Советува-
лиштето. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Кон молбата кандидатот треба да приложи: 
1. документ за стручна подготовка, 
2. потврда за движењето во службата. 
Некомплетирани документи нема да се земаат во 

разгледување. (1314) 

Советот на факултетот на Природно-математич-
киот факултет — Скопје, врз основа на членовите 
130, 131, 133, 138 и 150 од Законот за високото школ-
ство на СРМ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

I. За избор на: 
а) 1 наставник во звањето редовен професор, 

вонреден професор, виш предавач, доцент или пре-
давач за предметот веројатност и статистика при 
Математичкиот институт; 

б) 5 асистенти при Математичкиот институт; 
в) 6 асистенти или стручни соработници за екс-

периментална физика и 1 асистент за теоретска 
физика; 

г) 12 асистенти или стручни соработници при 
Хемискиот институт; 

д) по 1 асистент при Ботаничкиот завод и Фи-
зиолошкиот завод; 

г) 1 асистент по предметот, геоморфологија; 
е) 1 асистент по предметот геологија. 

II. За преизбор на: 
а) 1 асистент при Математичкиот институт 
б) 1 асистент при Ботаничкиот завод; 
в) 1 стручен соработник при Ботаничкиот завод; 
г) 1 стручен соработник при Хемискиот ин-

ститут. 
Право на учество на конкурсот имаат: 
— за раб. место под а) од точ. I, лица со за-

вршен природно-математички факултет и да ги ис-
полнуваат другите услови од чл. 130, 131 и 133 од 
споменатиот закони 

• — за раб. места под в) од точ. I, лица со завр-
шен природно-математички факултет или со завр-
шена физика на техничките факултети, 

—• за раб. места под г) лица со завршен при-
родкс-математички факултет освен за 3 кандидати 
кои ќе бидат примени и со завршен технолошки 
факултет, 

— за сите други работни места, лица со завр-
шен природно-математички факултет. 
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Пријавите таксирани со еден динар, останатите 
документи и научни и стручни трудови (доколку 
такви има) по еден примерок, да се достават до 
архивата на Природно-математичкиот факултет — 
Скопје. 

За' кандидатите кои ќе конкурираат за работно 
место асистент, посебен услов е познавање на еден 
странски јазик (англиски, германски, француски 
или руски), што ќе го докажат со уверение од со-
одветните катедри при Филозофски©^ факултет — 
Скопје. Уверението се поднесува со пријавата на 
конкурсот и без него пријавата на кандидатот нена-
да биде разгледана. -

Конкурсот трае до 15. X. 1970 година. (1315) 

Републичкиот. секретаријат за народно здрав-
је и социјална политика, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. еден референт во групата за здравство, 
2. еден републички санитарен инспектор, 
3. еден виши санитарен техничар. 

УСЛОВИ: 
под точките 1 и 2 завршен медицински факул-
тет, положен стручен испит и 3 години работна 
практика, 
под точката 3 — виша стручна подготовка 
(здравствен техничар) и положен стручен ис-
пит. 
Личниот доход се определува според Правил-

никот за распределба на средствата на Секрета-
ријатот. 

Кон молбата потребно е да се поднесат доку-
менти, според Законот за работни односи. 

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. (1467) 

ХОТЕЛСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈА-
ТУРИСТ" — СКОПЈЕ 
ул. М. Пијаде бр. 12 

врз основа на Правилникот за начинот и пос-
тапката за отстапување на изградба инвестициони 
објекти и работи „Службен лист на СФРЈ" бр. 
28/67 година 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност на претпријатијата што ќе уче-
ствуваат во наддавањето преку прибирање на по-
нуди за изградба на објекти и работи во регионот 
на „Отешево" и тоа: 

I. ТУРИСТИЧКА НАСЕЛБА 
1. Пристапни патишта и паркинг плацеви 
2. Надворешен водовод, 
3. Канализација — надворешна, 
4. Трансформатори — трафостаници, 
5. Внатрешен развод— електрика, 
6. Колтикултурно уредување, 
7. Рецепција, 
8. Бунгалови „Б" 5, 
9. Бунгалови „А" 10, 

10. Павилион хотел тип „Ц" — 4, 
11. Ресторан, . 
12. Санитарен чвор — 3, 
13. Универзална продавница, 
14. Настрешници за готвење — 2, 
15. Бутанска станица, 
16. Уредување на кејот и оградување на кам-

пот, 
17. Настрешница — видиковац, 
18. Отворени тушеви —• 10, 
19. Јавни чешми — 8, 
20. Клупи за седење 20, и 
21. Саксии за цвеќе 

II. КОМПЛЕКС „ЈУГОСЛАВИЈА — КОЗАРА" 
1. Хотел „Депанданс" и мазутара — котлар-

ница и ресторан, 

III. СПОРТСКИ ЦЕНТАР 
1. Централна плажа со кабини, 
2. Игралиште за тенис, 
3. Игралиште за одбојка — 2, и 
4. Миниголф. 

Ориентационата вредност на наведените објек-
ти •— работи изнесува 25.000.000 динари. 

Рокот за извршување на работите е 1. V. 1971 
година, освен за објектот вила „Југославија" кој 
е 1. III. 1971 година. 

Наддавањето по пат на прибирање понуди ќе 
се одржи на 10. X. 1970 година (петок) во 10 часот 
во просториите на дирекцијата Гранд-хотел „Скоп-
је" — Скопје. 

Понудите во запечатени коверти треба да се 
достават (Со ознака за наддавање) до Комисијата, 
по пошта, на горената адреса или да се предадат 
лично. 

^благовремено пристигнатите понуди, по пош-
та, или предадени лично, како и понудите без 
потполна документација (решение за регистрација 
на дејноста на претпријатието, полномошно на 
застапникот и др.) нема да се земат предвид. 

Во наддавањето имаат право да учествуваат 
сите организации кои се регистрирани за вршење 
на дејноста во која спаѓаат работите што се пред-
мет на ова наддавање. 

Учесниците во наддавањето можат да подне-
сат посебно понуди за објектите, инсталациите и 
патиштата, со тоа што цената за работите да биде 
фиксна — „клуч на рака". 

• За резултатите од наддавањето, учесниците, ќе 
бидат известени писмено најдоцна во рок од 15 де-
на од денот на одржаното наддавање. 

Гарантниот, рок на работите е две години и трае 
од денот на техничкиот прием. 

Инвестиционо-техничката документација како 
и посебните услови за наддавањето учесникот ги до-
бива и потпишува кај инвеститорот — дирекција 
Гранд-хотел „Скопје", во Скопје. < 

За евентуални појаснувања понудувачите мо-
жат да му се јават директно на инвеститорот, про-
ектантите или на телефон 33-757 или 24-219. 

ХОТЕЛСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ 
„Македони ј атурист" 

С К О П Ј Е 

(1468) 
Работничкиот совет на КОНФЕКЦИОНАТА 

ФАБРИКА „ПРОГРЕС" — Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за прием на 5 приправници 
1. еден со високо образование — завршен еко-
• номски факултет 

2. еден со високо образование — технолошко-
текстилен факултет (конфекциски смер) 

3. еден со средно техничко училиште (конфек-
циски смер) 

4. две со средно економско училиште. 
Покрај молбите кандидатите треба да ги доста-

ват и следните документи: 
—• Диплома — свидетелство за завршено соод-

ветно образование 
— Лекарско уверение 
т- Потврда од Заводот за запослување дека е 

пријавен како незапослен 
— Уверение дека не е осудуван и дека не е 

под истрага 
— За мажи потврда за регулирање на воената 

обврска. 



14 септември 1970 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 23 — Стр. 387 

Личниот доход според Правилникот за при-
правници. 

Конкурсот останува отворен до пополнувањето 
на работните места. 

Комплетните документи се доставуваат до ОП-
ШТИОТ СЕКТОР НА ФАБРИКАТА. 

Некомплетираните документи не се земаат 
предвид." 

(1466) 

Советот на училиштето при Централното основ-
но училиште „Никола Карев" — Крушево 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
— Наставник по математика. 
Услови: Завршена ПА — соодветна група. 
Молбите со потребните документи се доставу-

ваат до Советот на училиштето 15 дена по објаву-
вањето на конкурсот. 

Од Советот на училиштето (1465) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I 

Општинскиот суд Скопје I, ги известува сите 
заинтересирани физички и правни лица, дека во 
спорот за сопственост, што -се води пред овој суд 
под П. бр. 3388/69 година, по тужбата на Роса Се-
ковска и др. од Скопје, против Јован Натиќ, со не-
позната адреса, за привремен, застапник го одредува 
Александар Паковски, адвокат од Скопје. Тој ту-
жениот ќе го застапува во постапка пред судот, се 
додека тој или неговиот полномошник не се јават 
пред судот, односно додека органот на старател-
ството не го извести судот дека поставил старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I, П. бр. 3388/69. 
(58) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД 
При овој суд се води оставинска постапка по 

оставината на покојната Фотина Чорбевска, бивша 
од село Мешешпта, која умрела на 4. III. 1969 година. 

Бидејќи не се знае дали оставила наследници, 
се покануваат лицата што полагаат право на нас-
ледство да се пријават на овој суд во рок од една 
година, од денот на објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ" и на огласната табла на 
овој суд. Во противно по истекот на овој рок, во 
колку не се јави некое лице кое што полага право 
на наследство, оставината на оставителката Фотина 
ќе биде предадена на надлежното општинско собра-
ние. 

Од Општинскиот суд во Охрид, на 14. V. 1970 
год., под О. бр. 55/69. (59) 

При овој суд се води оставинска постапка по 
оставината на покојниот Константиновски Петруш, 
бивш од Охрид, кој умрел на ден 15. II.. 1968 година. 

Бидејќи не се знае дали покојниот Петруш оста-
вил наследници, се повикуваат лицата што полага-
ат право на наследство да се пријават' на овој суд 
во рок од една година, од денот на објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник, на СРМ" и на 
огласната табла на овој суд. Во противно по исте-
кот на овој рок, во колку не се јави некое лице кое 
што полага право на наследство, оставината на оста-
вителот Петруш, ќе биде предадена на надлежното 
општинско собрание. 

Од Општинскиот суд во Охрид, на 14. V. 1970 
година, под О. бр. 65/68. . (60) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на установите, рег. бр. 650, стра-
на 731, книга III е запишана под име: Здравка ста-
ница при Тутуновиот комбинат во Куманово, ул. 
„11 Октомври" бр. ВО. П р е д м е т н а работењето на 
Здравната станица е: а) ја . врши превентивната 
здравствена служба во Тутуновиот комбинат.— Ку-
маново; б) го следи движењето на професионални-
те и другите заболувања и повредите на работа, ги 

- проучува причините за појавите на овие болести, 
одделно повреди и презема односно предлага пре-
земање на потребни мерки за отстранување на овие 
причини; в) ги лекува болните и повредените ра-
ботници и службеници во Претпријатието за откуп 
и обработка на тутун и членовите на нивните семеј-
ства; г) го следи текот на лекувањето и опораву-
вањето на работниците и службениците. 

Установата е основана со решението бр. 2901 од 
23. X. 1969 год. на работничкиот совет на Претпри-
јатието за откуп и обработка на тутун во Куманово 
и решението бр. 20135/1 од 17. X. 1960 година на На-
родниот одбор на општината Куманово. 

Директор на установата е д-р Иван Марковски, 
порано, а сега" Огорелски д-р Веселин. 

Установата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат д-р Иван Марковски, управител, по-
рано, а сега се потписници: Огорелски д-р Веселин, 
директор, и Даштевски д-р Бранко, заменик: дирек-
тор. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Установата е конституирана со-, решението бр. 

20135/1 од 17. X. 1960 година на Народниот одбор на 
општината Куманово. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 
45 од 11. VI. 1970 год. (1118) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 649, стра-
на 727, книга III "е запишана под име: „Охридска 
андрагошка школа" — образование и стопанство — 
Скопје, ул. „Моша Пијаде" бр. 1. Предмет на рабо-
тењето на установата е: образование и усовршува-
ње на раководни кадри; оспособување и усовршу-
вање на андрагошки кадри; организирање на струч-
ни и научни собири (советувања, симпозиуми, .семи-
нари, колоквиуми), републички, сојузни и меѓуна-
родни; поттикнување и организирање на научно-
истражувачка дејност и нејзина примена во стопан-
ството'. 

Раководител на установата е Милорад Стефа-
новски, в. д. директор. 

Установата е основана од Андрагошкото дру-
штво на СРМ — Скопје. 

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Стефановски Милорад, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 61 од 5. VI. 1970 год. (1119) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 651, стра-
на 735, книга III е запишано под име: Воспитно-
поправителен дом за малолетници — Тетово. Пред-
мет на работењето на домот е да ја извршува вос-
питната мерка — упатување во в оспитно-поправи-
телниот дом преку општо, стручно и морално вос-
питување на малолетниците. 

Домот е основан од Државниот секретаријат за 
внатрешни работи на Народна Република Македо-
нија, со решението бр. 26-14695/1 од ЈВ. VIII. 1962 год. 

Управник на домот е Рафајловски Владов Горе. 
Воспитно-поправителниот дом за малолетници 

— Тетово ќе го потпишува, • задолжува и раздол-
жува Рафајловски Василов Ѓоре, в. д. управник, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 76 од 11. VI. 1970 год. . (1120) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 651, стра-
на 735, книга III е запишано под име: Основно учи-
лиште за образование на возрасните — Тетово' (во 
состав на Воспитно-поправителниот дом за мало-
летници — Тетово). Предмет на работењето на учи-
лиштето е пружање основно образование и воспиту-
вање на малолетници постари од 15 годишна воз-
раст. 

Училиштето е основано од Воспитно-поправи-
телниот дом за малолетници во Тетово, со реше-
нието бр. 01-174/69 од 30. V. 1970 година. 

Раководител на училиштето е Карамитров Ѓор-
ѓи, в. д. ш е ф на Отсекот за превоспитување и школ-
ство. , * 

Основното училиште за образование на возрас-
ните во Тетово ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува . Воспитно-поправителниот дом за малолет-
ници во Тетово, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 76 од И. VI 1970 год. . (1121) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 652, стра-
на 739, книга III е запишана под назив: Детска гра-
динка „Наше дете", село Богданци. Предмет на ра-
ботењето на градинката е чување на деца на роди-
тели во, работен однос и други од 3 до 6-годишна 
возраст. " . 

Детската градинка е основана од Советот на 
месната , заедница Богданци, со решението бр. 2 од 
31. III. 1970 година. 

Детската градинка „Наше дете", село Богданци 
ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат 
Попов Мито, директор, и Џиџева Магдалена, вос-
питувачка. 

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

70 ед 24. VI. 1970 год. (1144) 

Окружниот столански суд ш Битола објавува 
дека во регистарот на уста поште, на 13. XI. 1969 го-
дина, рег. бр. 88/65, е запишано следното: Му пре-
станува овластувањето за потпишување на Јорда-" 
ковска Фиданка, досегашен потписник на Истори-
скиот архив1 во Прилеп. 

Се овластува лицето Вел јановски Стеван, ди-
ректор, да ја потпишува установата,. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 46/69. (57) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 20. XI. 1269 го-
дина, рег. бр. 5/65 е запишано следното: Му преста-
нува овластувањето за потпишување на Бранко 
Илиоски, досегашен директор на установата — Цен-
тар за печат и радио во Прилеп-

Се овластува Благоја Н. Ѓлигороски, в. д. ди-
ректор, да ја потпишува установата. 

Од Окружниот стопански суд . во Битола, Ус. 
бр. 47/69. , (58) 

^Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 12. I. 1970 го-
дина, рег. бр. 101/66 е запишано следното: Младин-
скиот центар за предвојничка обука „Трајан Беле-
ски" е. Ротино, Битолско, престана со својата рабо-
та и се брише од'регистарот на установите, кој го 
води овој суд, со тоа да правата, обврските, работ-
ниците; основните средства и инвентарот ги презе-
ма Собранието на општината,. Битола. 

Оваа промена е извршена врз основа на реше-
нието бр. 14-438/1 од 9. VI. 1969 година на Собра-
нието, на општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола:, Ус. 
бр, 1/70. ' (409) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
д е к а д о регистарот на установите, на 17. II. 1963 го-
дина, страна 41, реден број 2 е запишана промената 
на досегашниот в. д. директор на Централното ос-

новно училиште „Стиф Наумов'" од село Драмче, 
Делчевско, Раде Георгиевски, За директор е имену-
ван Али Икметов Абдулов. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на решението бр. 01-46/1 од 29. II. 1968 година 
на работната заедница на установата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
8/69. (648) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 9. XII. 1969 го-
дина, страна 20, реден број 3 е запишана промената 
на досегашниот директор на Централното основно 
училиште „Моша Пијаде" од Кочани, Тодор Симов'. 
За директор е именуван ѓорѓи Димитров Костов. 

Промената на директорот на установата е запи-
шана во регистарот врз основа на одлуката бр. 238 
од 30. IX. 1969 година на советот на работната за -
едница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
48/69. (651) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 9. XII. 1969 го-
дина, страна 101, реден број 2 е запишана проме-
ната на досегашниот директор на Централното ос-
новно училиште „Браќа Миладинови" од Проби-
штип, Крум Стојанов. За директор е именуван Томо 
Јованов. 

Промената на досегашниот директор е запиша-
на во регистарот врз основа на одлуката бр. ОЗ-
516/1 од 13. X. 1969 година на училишниот совет на 
установата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
45/69. * (653) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 21. X. 1969 го-
дина, страна 73, реден број 2 е запишана промената 
на досегашниот управник на Домот за народно 
здравје во Кочани, Љубомир д-р Хаци Васил ев. За 
директор е именуван Антоние д-р Кладорабски. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 0201-1422 од 20. VI. 1969 го-
дина на советот на работната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
20/69. (655) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 26. III. 1963 го-
дина, страна 59, реден број 2 е запишано следното: 
Масева Ратка, режисер на Детското забавиште „Бо-
рис Кидрич" од Штип, е овластена за втор потпис-
ник на истото, чиј потпис ќе важи поединечно со 
управителката Нада Попова. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на одлуката бр. 01-33 . од 12. III. 1962 година на 
работничкиот совет на установата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр-. 
10/69. (671) 

Окружниот стопански 0 суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 17. III. 1969 
година, страна 32, реден број Ц .е запишано брише-
њето на досегашните дејности на Ветеринарниот 
сточарски центар од Штип. 

Истовремено е запишана и промената на . фир-
мата на центарот, кој во иднина ќе носи назив: Ве-
теринарна станица — Штип. 

Ветеринарната станица ќе ги врши следните 
дејности: 

— спроведува зоопрофилактички, зоохигиенски, 
зоотехнички и други ветерииарно-санитарни мерки 
за спречување и сузбивање на добиточни заразни, 
паразитарни и други болести; " 

— врши преглед на добитокот и живината — ди-
јагностичко испитување, поставува натал ошко-ана-
томски и клинички дијагнози* .испраќа материјали 
за лабораториско испитување ири постоењето на за-
разни и други добиточни болести; 
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— врши лекување на болен добиток и живина 
од заразни и паразитарни добиточни болести; 

— врши хируршки интервенции ка ј добитокот 
и живината; 

—• врши вештачко осеменување на добитокот и 
живината, сузбивање на јаловоста ка ј добитокот; 

„ — води ветеринарна евиденција и статистика; 
— врши и други работи на ветеринарната служ-

ба по барање од државни органи, работни органи-
зации и граѓани. 

Правото на потпис на досегашниот директор 
Александар Стојменов престанува, а на негово ме-
сто за директор е именуван Тодор Грнев, кој ќе ја 
претставува установата и ќе ги потпишува сите до-
кументи освен финансиските. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на одлуката бр. 0201-5683/1 од 27. ХП. 1968 го-
дина на Собранието на општината Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
Р/69. (674) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека вб регистарот на установите, рег. бр. 594, стра-
на 455, книга III е запишано следното: Досегашни-
от в. д. директор на Основното училиште „Перпа-
рими" од село Грушино, Скопско, Рашид Теваби 
Далипи е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. 

За в. д. директор на училиштето е назначен 
Мазар Алил Татеши, кој училиштето ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со стариот регистриран потписник 
Абдула Јакуп Камбери, секретар, сметано од 6. IV. 
1970 година. 

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

39 од 8. IV. 1970 год. (771) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 453, стра-
на 693, книга П е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Електромашинскиот училишен 
центар „Злате Ма лакоски" — Гостивар, Стојан Ѓу-
роски, директор, му престанува правото за потпи-
шување, бидејќи е разрешен од должност 

. За нов директор на Електромашинскиот учи-
лишен центар „Злате Малакоски" •—• Гостивар е на-
значен Блаже Чаловски, кој истиот ќе го потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со новоназначените потписници: 
Богданоски Петре, матеррцален книговодитеп и Сал-
мани Шефик, службеник, со стариот регистриран 
потписник Бранко Стрезовски, "сметано од 17. XI. 
1969 година. 

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

132/69 од 30. III. 1970 година. (881) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 24. IV. 1970 го-
дина, рег. бр. 48/65, е запишано следното: Се менува 
фирмата на Хемиско-прехранбеното техничко учи-
лиште „Борка Талески" од Прилеп, и гласи: Хемис-
ко-технолошки училишен центар — прехранбен 
смер „Борка Талески" — Прилеп. 

Досегашниот директор Кирил Каракашевски се 
менува. За директор е именуван Абрашоски Душ-
ко, кој е овластен училиштето да го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
22/70. (896) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 505, стра-
на 57, книга III е запишано следното: На досегаш-
ните потписници на Математичкиот институт со ну-
мерички центар на Универзитетот во Скопје и тоа: 
д-р Благој Попов, в. д. директор, и Драган С. Ди-
митровски, секретар, им престанува правото за пот-
пишување, бидејќи со одлуката бр. 80 од 20. V. 1970 
година на Управниот одбор им престанува правото 
за потпишување. 

За нови потписници, на Математичкиот институт 
со нумерички центар на Универзитетот .во Скопје се 
назначени следните лица: д-р ѓорѓи Чупона, дирек-
тор на Институтот и м-р Симеон Иванов, соработ-
ник на Институтот, сметано од 22. V. 1970 година. 

Обврската пред банката ќе важи поединечно. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 69 од 3. VI. 1970 год, (1062) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 28. V. 1970 го-
дина, рег. бр. 25/66 е запишано следното: Престану-
ва овластувањето за потпишување на Благој Ја-

, накиевски, досегашен директор на Земјоделското 
училиште „Борис Кидрич" — Битола. 

Се овластуваат за потпишување на училиште-
то Тодор Димитровски, директор, и Илија .Таневски, 
книговодитегг. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
29/70. (1084) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, на 12. V. 1970 го-, 
дина, рег. бр. 15/65 е запишано следното: Досегаш-
ниот в. д. директор М И З Г С Е С К И Смиле е поставен за 
директор на Установата — управа за. пазари во 
Прилеп и на таа должност ќе ја потпишува устано-
вата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 
26/70. (1085) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на "установите, рег. бр. 16, стра-
на 67, книга I е запишано следното: Досегашниот 
предмет на работењето на Дирекцијата за топлифи-
кација на градот Скопје—Скопје се проширува и 
со нова дејност и тоа: изработка на инвестициони 
програми и комплетна инвестициона техничка до-
кументација за термоенергетски објекти и топли-
фикациони мрежи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр, 40 од 5. VI. 1970 год. - (1123) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 509, стра-
на 75, книга III е запишано следното: На досегаш-
ните потписници на Високата музичка школа во 
Скопје и тоа: Гајдов Милан Стефан, в. д. директор 
и Кујунџиќ Цветко Крунислав, хонорарен секретар, 
им престанува правото за потпишување, бидејќи се 
разрешени од должност. 

За директор на Високата музичка школа во 
Скопје е назначен Властимир Николовски, вонре-
ден професор на Високата музичка школа во Скоп-
је, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, со новоназ-
начениот потписник Стојановиќ Евица, секретар. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
На досегашниот потписник Евица Стојановиќ, 

секретар на Високата музичка школа во Скопје, и 
престанува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решена од должност. 

За нов потписник на Високата музичка школа 
— Скопје е назначен Бранко Цветковиќ, предавач 
— претседател на работната заедница, кој истата ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, сметано од 17. III. 1970 го-
дина, со стариот регистриран потписник Владислав 
Николовски. > 

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

33/70. (1124) 

Окружниот стопански суд во (Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 296, стра-
на 213, книга П е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Основното училиште „Народна 
револуција" село Боговиње, Општина Тетово, Иза-
ири Османа Беџет, му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од должност. 
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За нов потписник на училиштето е назначен 
Азизи Шабан, секретар, кој училиштето ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето, сметано од 21. XI. 1969 година. 

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

бр. 134/69 од 15. VI. 1970 година. (1126) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

. Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. ХП. 1969 година, рег. бр. 5/59, книга Ш е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Рибар-
ското стопанство „Охридска Пастрмка" од Охрид, 
уште со вршење на промет со колонијални стоки, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, на големо и 
мало, како и вршење на угостителска дејност. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-443 од 5. XI. 1969 година од работничкиот 
совет на Рибарското стопанство „Охридска Пастрм-
ка" — Охрид и решението бр. 07-1196 од 15. ХП. 
1969 година од Пазарната инспекција на Собрание-
то на општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 447/69. (462) 

Окружниот стс панета суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. ХП. 1969 година, рег. бр. 27/56, книга III е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата број 2 во Ресен, на Монтажно-инсталатер-
ското градежно претпријатие „Слобода" од Охрид, 
уште со: елехтро-уреди, разна железарија и про-
фили за браварија, емајлирани и порцелански садо-
ви, разни плетива, поцинкуван и црн лим, водо-
инсталатерски и канализациони материјал и де-
лови. 

Оваа п р о м е т е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 732 од 5. ХП. 1969 година од работничкиот 
совет на Претпријатието „Слобода" од Охрид и ре-
шението бр. 04-5895/1 од 10. ХП. 1969 година на па-
зарниот инспектор на Собранието на општината Ре-
сен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 488/69. (467) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 293, страна 264, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на Претпријатието 
за изработка на јоргани, душеци, шамии и домаш-
ни ракотворби „Слога" — Скопје, Славко Трифу-
новски, е назначен за директор со одлуката бр. 134 
од 7. Ш. 1966 година. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со стариот регистриран: потписник 
Расим Пруси, книговодител, сметано од 19. П. 1970 
година. 

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

бр. 144 од 18. Ш. 1970 година. (519) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 444, страна 62, книга VI е запишано след-
ното: На .досегашниот потписник в. д. директорот 
на Тутуновиот комбинат „Благој Деспотовски — 
Шевељ" — Скопје, инженер Стојче Костовски, му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е раз-
решен од должност. 

За главен директор на комбинатот е назначен 
Црвенковски инженер Илија, а за директор на ма-
шинскиот парк и инвестиции е назначен Ценовски 
Младен. Тие комбинатот ќе го потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат, во границите на овласту-
вањето со старите регистрирани потписници и тоа: 
Софроние Јанкуловски, директор на сметководниот 

сектор, Кравиќ Гордана, шеф на сметководството и 
Перо Тодоровски, раководител на комерцијалниот 
сектор, сметано од 4. ХП. 1969 година. 

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

бр. 1112/69 од 10. Ш. 1970 година. (520) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 444, страна 61, книга VI е запишано след-
ното: На досегашниот раководител на Погонот за 
производство на цигари, одржување и управување 
со станбените и деловните објекти и опрема, како 
и вршење услуги на погоните на комбинатот и на 
трети лица — Скопје на Тутуновиот комбинат „Бла-
гој Деспотовски — Шевељ" — Скопје, Пашоски ин-
женер Ристо, му престанува правото за потпишува-
ње, бидејќи е разрешен од должност. 

За в. д. раководител на споменатиот погон е на-
значен Црвенковски инженер Илија, кој погонот ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во граници-
те на овластувањето, со старите регистрирани пот-
писници и тоа: Дервишевиќ Омер, помошник дирек-
тор, Панчо Грчев, шеф на книговодството и Благо-
родна Мирочевић контер, сметано од 9. I. 1968 го-
дина; • 

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

бр. 29 од' 10. Ш. 1970 година. (521) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 444, страна 62, книга VI е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на Погонот 
за земјоделско .производство, откуп, обработка на 
тутун и вршење на услуги — Скопје, на Тутуно-
виот комбинат „Благој Деспотовски —• Шовељ" — 
Скопје и тоа: Глигоров инженер Глигор, раководи-
тел, и Трајковски инженер Александар, истиот ќе 
го потпишува, задолжува и раздолжува, во- грани-
ците на овластувањето, и новоназначениот потпис-
ник Софроние ЈанкулоЕСки, директор на сметковод-
ниот сектор, и Борис Блажевски, шеф на сметко-
водството на погонот, сметано од 4. ХП. 1969 го-
дина. 

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

бр. 1113 од 10. Ш. 1970 година. (522) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 444, страна 269, книга VI е запишано след-
ното: На досегашниот в. д. раководител на Погонот 
за производство на цигари, одржување и управува-
л е со станбените и деловните објекти и опрема, ка-
ко и вршење услуги на погоните на комбинатот и на 
трети лица — Скопје, на Тутуновиот комбинат „Бла-
гој Деспотовски — Шовељ" —- Скопје, Црвенковски 
инженер Илија^ му престанува правото за потпи-
шување, бидејќи е разрешен од должност. Правото 
за потпишување на ел сменетиот погон и престанува 
и на Благородна Мирочевић, колтер, бидејќи е раз-
решена од должност. ч 

За нови потписници на гореспоменатиот погон 
се назначени следните лица: Левајковиќ. инженер 
Трајко, в. д. директор на погонот,- и Софре Јанку-
ловом, директор на сметководниот сектор на ком-
бинатот, кои погонот ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат, во границите на овластува-
њето, со старите регистрирани потписници и тоа: 
Дервишевиќ Омер,, помошник директор, Панчо Гр-
чев, шеф на книговодството, сметано од 4. ХП. 1969 
година. ' 

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

бр. 1114 од 16. Ш. 1970 година. (523) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 663, страна 273, книга VI е запишано след-
ното: Продавницата во Скопје, на ул. „Цветан Ди-
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мов" бб, на „Семе-Вардар" — специјализирамо се-
менско претпријатие, увоз-извоз— Скопје, се пре-
селува во Скопје, на ул. „Пазар Аеродром". 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр, 264/69 од 31. Ш. 1970 година. (524) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. П. 1970 година, рег. бр. 52/55, книга I е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Трговското 
претпријатие „Бигла" ;—' Демир Хисар, уште со про-
дажба на месо и колење. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-487/2 од 18. VII. 1969 година на работнич-
киот совет на Трговското претпријатие „Бигла" од 
Демир Хисар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 46/70. (560) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. П. 1970 година, рег. бр. 117/55, книга Ш е запи-
шано следното: Продавницата во Охрид, на Тргов-
ското претпријатие „Охридски магазин" —• Охрид, 
од улица „Моша Пијаде" бр. 92, се'преселува на 
улица „Моша Пијаде" бр. 58. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 86/70. (561) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. П. 1970 година, рег. бр. 9/55, книга П е запишано 
следното: Се менува фирмата на Угостителското 
претпријатие „Југославија" од Прилеп и гласи: Уго-
стителско туристичко претпријатие „Југославија" 
од Прилеп. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-108 од 27. I. 1970 година од работничкиот 
совет на Угостителското претпријатие „Југослави-
ја" од Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 43/70. (563) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. П. 1970 година, рег. бр. 84/55, книга П е запиша-
но следното: Се проширува дејноста на Претприја-
тието за производство на алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци „Црвени Стени" од Прилеп, уште со 
угостителска дејност — продажба на сите видови 
алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-853 од 4. ХП. 1969 година од работнич-
киот совет на Претпријатието за производство на 
алкохолни и безалкохолни пијалоци „Црвени Сте-
ни" од Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 50/70. (564) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. П. 1970 година, рег. бр. 84/55, книга П е запиша-
но следното-: Се проширува дејноста на Продавни-
цата број 2 во Прилеп, ул. „Херој Карпош" бр. 49, 
на Претпријатието за производство на алкохолни 
и безалкохолни пијалоци „Црвени Стени" од При-
леп, уште со вршење на промет со алкохолни и 
безалкахолни пијалоци, на чаша. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет на Претпријатието „Цр-
вени Стени" од Прилеп и уверенијата од пазарни-
от, санитарниот и трудовиот инспектор на Собра-
нието на општината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 82/70. (565) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. П. 1970 година, рег. бр«. 84/55, книга ,П е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата број 5 во Прилеп, ул. „Марксова" бр. 156 на 
Претпријатието за производство на алкохолни и 

безалкохолни пијалоци „Црвени Стени" — Прилеп 
уште со вршење промет на алкохолни и безалко-
холни пијалоци, на чаша. 

Оваа промена е извршена врз основа ва одлу-
ката бр. 02-853 од 4. ХП. 1969 година од работнич-
киот совет и уверенијата од пазарниот, санитар-
ниот, и трудовиот инспектор на Собранието на оп-
штината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 84/70. (567) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. П. 1970 година, рег. бр. 84/55, книга П е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата број 3 во Прилеп, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ", на 
Претпријатието за производство на алкохолни и 
безалкохолни пијалоци „Црвени Стени" —• Прилеп, 
уште со вршење промет на алкохолни и безалко-
холни пијалоци, На чаша. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-853 од 4. ХП. 1969 година на работнич-
киот совет на Претпријатието „Црвени Стени" — 
Прилеп и уверенијата од пазарниот, санитарниот и 
трудовиот инспектор на Собранието на општината 
Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 83/70. (566) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. П, 1970 година, страна 84/55, книга П е запиша-
но следното: Се проширува дејноста" на Продавни-
цата број 1 во Прилеп, на Претпријатието за про-
изводство на алкохолни и безалкохолни пијалоци 
„Црвени Стени" од Прилеп, уште со вршење про-
мет на алкохолни и безалкохолни пијалоци, на 
чаша. 

Оваа промена е извршена врз основа, на одлу-
ката од работничкиот совет на Претпријатието „Цр-
вени Стени" — Прилеп, и уверенијата од пазарни-
от, санитарниот и трудовиот инспектор на Собра-
нието на општината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 85/70. (568) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
11. П. 1970 година, рег. бр. 74/55, книга П е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Продав-
ницата во село Заграчани, на Трговското претпри-
јатие „Струшка- трговија" од Струга, уште со про-
дажба на мало на вештачки ѓубрива. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-151/1 од 19. I. 1970 година и решението 
бр. 08-148/10 од 2. П. 1970 година на Одделението 
за инспекциски работи на Собранието на општи-
ната Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 53/70. (570) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. П. 1970 година, рег. бр. 66/55, книга Ш е запи-
шано следното: Земјоделската задруга „Бел грозд", 
село Подгорци, Струга, престана со својата работа 
и се брише од регистарот на задругите, кој го води 
овој суд, поради присоединување кон Трговското 
претпријатие „Струшка трговија" од Струга (про-
давниците во селата Подгорци-и Лабуништа) и еден 
дел кон ЗИК „Струшко Поле" — Струга. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 218 од 4. ХП. 1969 година од работната за-
едница на Земјоделската задруга „Бел грозд", село 
Подгорци и одлуката бр. 02.2911/1 од 15. ХП. 1969 
год. на Трговското претпријатие „Струшка трго-
вија"' — Струга и одлуката бр. 02-3343 од 24. ХП. 
1969 година на ЗИК „Струшко Поле" — Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 12/70, (573) 
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Окружниот * стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. П. 1970 година, рег. бр. 66/55, книга III е запи-
шано следното: Продавницата во село Подгорци, на 
Земјоделската задруга „Бел грозд" — е. Подгорци, 
престана со својата работа и се брише од региста-
рот на задругите, кој го води овој суд, поради при-
соединување кон Трговското претпријатие „Струшка 
трговија" од Струга. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 218 од 4. ХП. 1969 година на работната за-
едница на Земјоделската'задруга „Бел грозд" •— е. 
Подгорци и одлуката бр. 02-2911/1 од 15. ХП. 1969 
година од работничкиот совет- на Трговското прет-
пријатие „Струшка трговија" — Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 21/70. - (574) 

Окружниот стопански суд ' во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. П. 1970 година, рег. бр. 66/55, книга Ш е запи-
шано следното: Продавницата во село Лабуништа, 
на Земјоделската задруга „Бел грозд" •— село Под-
горци, Струшко, престана со својата работа и се 
брише од регистарот на стопанските организации, 
кој го води свој суд, поради присоединување кон 
Трговското претпријатие „Струшка трговија" од 
Струга. • . 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 218 ед 4. ХП. 1969 .година на работната за-
едница на Земјоделската задруга „Бел грозд" од 
село Подгорци и одлуката бр. 02-2911/1 од 15. ХП. 
1969 година на работничкиот совет на Трговското 
претпријатие „Струшка трговија" од Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 22/70. (575) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека, во регистарот на стопанските организации, на 
3. П. 1970 година, рег. бр. 30/69, книга I е запиша-
но следното: Досегашниот раководител на Продав-
ницата „'Борово" — Битола, Стојановски Алексан- . 
дар се менува. Се овластува Димитрова™ Димитар, 
раководител, да ја потпишува продавницата „Бо-
рово" — Битола' П. на Југословенскиот комбинат 
„Борово" — Борово. 

.Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 40/70. (578) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. П. 1970 година, рег .бр. 10/66, книга I е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Атанас Стојановски, раководител • 
на Продавницата и сервисот во Битола на Здруже-
ното претпријатие „Ис'кра~РИЗ" — Загреб. 

Се овластува за потпишување Невенковски Илија/ 
раководител на Индустриската продавница и сер-
вис - - Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 34/70. (579) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. П. 1970 година, рег. бр. 46/55, книга I е запиша-
но следното: Досегашниот директор Митревски Ми-
тре, се менува и му престанува овластувањето за 
потпишување. 

Се овластува Каровски Александар, в. д. рако-
водител, покрај досегашниот потписник Столевски 
М. Митре, шеф на сметководството, да ја потпишу-
ва Земјоделската задруга „Илинден" е. Старавина, 
Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 60/70. (581) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. I. 1970 година, рег. бр. 6/57, книга Ш е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 

потпишување на Васко Дук лески, в. д. директор на 
Г.емјоделската задруга „Горица" од Охрид. За ди-
ректор е поставен Гаврил Поп Стефанија. 

Се овластува Гаврил Поп Стефанија, директор, 
да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд' во Битола, Фи. 
бр. 17/70. (582) 

—— — — Ј 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. бр, 155, страна 191, книга П е запишано след-
ното: Фирмата на Фабриката за рабни цевки и ме-
тална конструкција „11 октомври" —• Куманово се 
менува така што истата ќе гласи: Фабрика за зава-
рени цевки и профили „11 Октомври" — Куманово. 

Дејноста на Фабриката се проширува и со про-
изводство на ладно-валани профили од сите видо-
ви и големини. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр.' 117 од 10. Ш. 1970 година. (603) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека .во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 687, страна 120, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Самостојниот 
производен земјоделски погон „Душан Кириќ" во 
село Росоман, на Претпријатието „Градинар лоза" 
— Скопје, Круме Азманов се брише од регистарот 
поради разрешување од таа должност, со решението 
бр.. 1863 од 28. П. 1070 год. и престанок на работ-
ниот однос. 

За в д. раководител — директор на споменатиот 
Јхогон е назначен Никола Димитров кој е истовре-
мено и потписник, досегашен службеник во истиот 
погон, а покрај него се назначени за нови потпис-
ници и лицата: Славчо Стојанов, сметководител, 
Радомир Алексиќ, книговодител и ѓорѓи Стојанов, 
службеник — раке родител по по л ј оде дие на пого-
нот, кои се назначени со решението на централниот 
работнички совет од 10. I.- 1970 година. 

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

бр. 234 од .27. Ш. 1970 година. (604) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 214, страна 1383, книга V, е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Парната пи-
вара „Скопје" —• Скопје, Стаменовски Стојанчо, 
Венински Т. инженер Киро, директор, и инженер 
Петар Петровски, шеф на производството, им пре-
станува правото за потпишување, бидејќи се разре-
шени од должност, а третиот само од потписник. 

За нови потписници на „Парната пивара „Ско-
пје" — Скопје се назначени следните лица: Боро 
Локвенец, директор. Жика Поповиќ, технички ди-
ректор, и Петар Чатлески, раководител на комер-
цијалниот. сектор, кои истата ќе .ја "потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжутат , во границите на ов-
ластувањето со старите регистрирани потписници и 
тоа: Атанас Атанасовски, Стојан Досев и Сараќини 
Хајредин, сметано од 16. Ш. 1970 година. 

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

бр. 210 од 31. Ш. 1970 година. (606) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува де-
ка во регистарот на стопанските организации, на 6. 
УШ. 1969 година, страна 184, реден број 6 е запишано 
проширувањето на дејноста на Мешовитото трговско 
претпријатие на големо и мало „Пирин" увоз-из-
воз од Делчево, кое покрај досегашните дејности ќе 
обавува и откуп и продажба на селско-стопански 
производи и жива стока, продажба на сите видови 
градежни и водопнсталатерски материјали,-продаж-
ба на поштенски, таксени и конзуларни марки, 
продажба н алектро-материјали, авто-делови, авто-
гуми и леки и теретни коли, продажба на сите ви-
дови. хемиски производи и вештачки ѓубрива. 



14 септември 1970 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 23 — Стр. 393 

Проширувањето на -дејноста* е запишано во ре-
гистарот, врз основа на одлуката од 26. VII. 1969 
година на работничкиот совет на истото. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
170/69. (716) 

Окружниот стопански суд ' во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
11. VI. 1969 година, страна 117, реден број 5 е за-
пишана промената на досегашниот присилен управ-
ник на Занаетчиското претпријатие за откуп, пре-
работка на ситна кожа, крзно, кожна конфекција и 
кожна галантерија „Методи Митевски —• Брицо" од 
Делчево, Љубен Манчев. За присилен управник е 
именуван Марко Стојменовскн, дипломиран еконо-
мист од Делчево. 

Промената на присилниот управник е запишана 
во регистарот врз основа на решението бр. 01-1845/1 
од 26. V. 1969 година на Собранието на општината 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 203/69. (718) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. IX. 1969 година, страна 342, реден број 4 се за-
пишаа потписниците на новата жиро-сметка на 
Претпријатието рудници за олово и цинк „3летово 
Саса" од Пробиштип и тоа: Стојмир Домазетовски, 
генерален директор на претпријатието, Владо Гогов-
ски, финансиски директор и Чедомир Цекиќ, ко-
мерцијален директор. 

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

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 315/69. (719) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. IX. 1969 година, страна 324, реден број 22, е за-
пишано укинувањето на присилната управа на Тр-
говското претпријатие на мало и големо го мешани 
стоки „Црни врв" од Пробиштип и с т а в ш и на ис-
тото во редовно работење, почнувајќи од 1. VI. 1969 
година. 

За директор, на претпријатието е имену ран досе-
гашниот присилен управник Јанко Миновски. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на решението бр. 01-1180/1 од 24. VII. 1969 го-
дина на Собранието на општината Пробишттп. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фгт бр, 
275/69* (724) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. VIII. 1970 година, страна 125, реден број 13 е 
запишана промената на досегашниот директор на 
Земјоделската задруга (СРЗ) „Црвен Камен" од се-
ло Видовиште, Кочанско. Душан Тренлов Наков. 
За директор е именуван Глигор Киров Таневски. 

Правото на потпис на досегашниот ш е ф на 
сметководството Љупчо Николов ѓорѓи сз и натака 
продолжува, чии потписи ќе важат поединечно. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 394/1 од 14. VI. 1969 година 
на задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 227/69. (725) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
30. VI. 1969 година, страна 319, реден број 9 е запи-
пишан престанокот на Продавницата „Македонија 
спорт" од Кочани, на Производното трговско прет-
пријатие „Македонија спорт" од Скопје. 

Престанокот на Продавницата е запишан 'во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 4197 од 31. 

V. 1969 година на работничкиот совет на претпри-
јатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 214/69. (730) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VI. 1969 година, страна 319, реден број 9 е запи-
шано проширувањето на дејноста на Фабриката за 
чадори и трикотажа „Винка" од Виница, со тоа што 
покрај досегашните дејности, ќе обавува и продаж-
ба на конфекциски и трикотажне производи на 
мало, преку своите продавници, на територијата 
на СФРЈ. ' ч 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот, врз основа, на одлуката бр. 1/31 од 6. VI, 
1Ѕ69 година на работничкиот совет на фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 226/69. (731) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. IX. 1969 година, страна 516, реден број 6 е за-
пишано следното: Шумско-индустрискиот комбинат 
„Беласица" од Струмица престана со своето рабо-
тење поради присоединување™ му со целокупната 
актива и пасива кон Претпријатието за дрвна ин-
дустрија „Треска" од Скопје. 

Престанувањето на комбинатот е запишано во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-12420 од 
19. VIII. 1969 година на Централниот работнички 
совет на „Треска" •— Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 309/69. . (736) 

Окрулшиот стопански суд Б О Ш Т И П објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26.. VIII. 1969 година, страна 314, реден број 3 е за-
пишано проширувањето на дејноста на Претприја-
тието градски водовод од Струмица, кое ќе обавува 
изградба на канализација (внатрешна и надвореш-
на), оправка на водомери, проектирање на водовод 
и канализација за свои потреби, набавка и про-
дажба га материјал за водовод и канализација. 

Се запиша и промената на фирмата на прет-
пријатието. кое ќе гласи: Претпријатие „Водовод и 
канализација" •— Струмица. . 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 02-26 од 4. II. 1969 година на 
советот на работната заедница на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип Фи. 
бр. 197/69, (741) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. IX. 1969 година, страна 237, реден број 4 е за-
пишана промената на фирмата на Градежното' прет-
пријатие за нискоградба и одржување на патишта 
од IV ред „Базалт" од Штип, која ќе гласи: Гра-
дежно претпријатие за нискоградба и производство 
на бетонски елементи „Базалт" —• Штип. 

Промената на фирмата на претпријатието е за-
пишана во регистарот, врз основа на, одлуката бр. 
04-158/1 од 10. IX. 1969 година на работничкиот со-
вет на претпријатието. * ~ 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 310/69. : (759) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. IX. 1969 година, страна 246, реден број 2 е за-
пишана промената на фирмата на Трговското прет-
пријатие за промет со кожа, гума и производи од 
пластични маси „Рефлекс" — Продавница за кон-
дури —• Штип, и во иднина ќе гласи: Предузеќе за 
унутрашњу и спољну трговину „Рефлекс" —• Бео-
град —• Продавница -—• Штип, ул. „Маршал Тито" 
број 10. 

За раководител на продавницата е назначена 
Васка Кљусева. 
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Впишување! о е извршено во регистарот врз 
основа ка барањето број 15017 од 21. VIII. 1969 го-
дина на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 295/69. (760) 

Окружниот стопански суд во Штип. објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VI. 1969 година, страна 212,. реден број 5 е запи-
шана промената на досегашниот назив на Бирото 
за урбанизам и проектирање од Штип, кое ќе гла-
си: Завод за студии, истражувања и проектирање, 
со седиште во Штип. 

Во регистарот е запишано и проширувањето на 
дејноста на претпријатието — производна група за 
развој и машинство. 

Промената на фирмата и проширувањето на 
дејноста е запишана во регистарот, врз основа на 
одлуката бр. 3 од 13. VI. 1969 година на работнич-
киот совет на претпријатието. 

Од'Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 233/69. . (767) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. VIII. 1969 година, страна 349, реден број 2 е за-
пишано присоединувањето на Трговското претпри-
јатие „Пирин" од Скопје, кон Производното тргов-
ско претпријатие, на големо и мало „Европа4' од 
Штип. 

Впишувањето, е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 408 од 29. VI. 1969 година 
на, работничкиот совет, на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд но Штип, Фи. 
бр. 269/69. (769) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека но регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 500, страна 1031 е запишано следното: Се 
брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните „Тргосировина" — трговска работна органи-
зација за промет со дефектни стоки, индустриски 
отпадоци и градежни материјали —• Богданци, би-
дејќи се присоединува кон Земјоделската задруга 
„Изворски" од село Богданци, Гевгелиско, согласно 
со одлуката бр. 368 од 8. VII. 1969 година на работ-
ната заедница на „Тргосировина" — Богданци и 
одлуката бр. 3769/1 од 4. IX, 196$ година на задруж-
ниот совет на Земјоделската задруга „Изворски" 
• село Богданци. 

• Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 802/69 од 30. III. 1970 година. (779) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. б р . 512, страна. 1103, книга II е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието за одржување, 
реконструкција и изградба, .на јавни патишта — 
Кавадарци, согласно со .одлуката на Советот на 
работната заедница од одржаната седница на 2. 
IV. 1969 година се проширува и со вршење на 
транспортни услуги (превоз на стока и материјали) 
и изведување на работи од нискоградба. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1041/69 од 13. IV. 1970 година. (781) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 512, страна 1103, книга II е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Волнарскиот 
комбинат „Тодор Диноски Мерџан" — Тетово, Вла-
до Андреевски, шеф на сметководството, му пре-
станува правото за потпишување, .'бидејќи е раз-
решен од должност. 

За нов потписник на Волнарскиот комбинат 
„Тодор Ципоски Мерџан" — Тетово е назначен Ки-
ро Јаневски, в. д. финансиски директор, кој истиот 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во гра-
ниците на овластувањето, со старите регистрирани 
потписници и тоа: Аврамов ски Јован, секретар. 
Стојан Ѓорчевски, генерален директор, Трајковски 

Љубомир, комерцијален директор и Живко- Сера-
фимовски, сметано од 26. III. 1970 год, 

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

бр. 244 од 26. III. 1970 година. . (789) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 176, страна 265, книга II е запишано след-
ното: Кон „Универзал" —• трговско претпријатие 
на големо и мало за отпадоци, тежински промет 
со сите видови фелерични стоки и комисион — Те-
тово, согласно со одлуката бр. 19 од 25. II. 1970 го-
дина на советот на работната заедница на Тргов-
ското претпријатие, на големо и мало „Метекс" —• 
Штип и одлуката бр. 02-142/2 од 20. II. 1970 година 
на работничкиот совет на „Универзал" — Тетово 
се присоединува со сите свои продавници Тргов-
ското претпријатие на големо и мало „Метекс" — 
Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 213. од 7. IV. 1970 година. . (790) 

Ј 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. III. 1970 година, рег. бр. 8/55, книга IV е запи-
шано следното: Земјоделската задруга „Преспа" од 
село Љубојно, Ресен, ќе обавува дејност на големо 
и мало на територијата на СФРЈ и тоа: откуп и 
купопродажба на сите видови земјоделски произ-
води, преработки од земјоделски производи, вино, 
ракија и разни сокови, сточарски производи, от-
куп и продажба на добиток, сувомесни производи, 
млечни производи, сета индустриска и галантери-
ска стока, прехранбена стока од сите видови, коз-
метика, трикотажа, јужно овошје, лековити расте-
нија, шумски плодови и други шумски сортимента, 
купопродажба на репродукционен материјал, во-
зила од сите видови, машини, апарати, електрични 
и телекомуникациони производи, авто-делови, при-
клучни машини, битумен, цемент, трупци, режана 
граѓа, фурнир, мебел, градежна столарија, теписи, 
ќилими, јоргани, душеци, ткаенини од сите видо-' 
ви, чевли, железарија од сите видови, автогуми, 
гумени производи, кожи и кожни производи како 
и материјали ед чевларскиот занает. 

Од Окружниот стопански* суд во Битола, Фи. 
бр. 67/70. - (817) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. III. 1970 година, рег. бр. 2.1/60, книга П е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Трифуновски Велко, раководител 
на Откупната станица во Струга, на Претприја-
тието за промет со отпадоци „Отпад" — Скопје. 

Се овластува Симон Филиповски, раководител, 
да ја потпишува Откупната станица во Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 101/70. (826) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на задругите, на 26. VIII. 1969 
година, страна 156, реден број 7 е запишано след-
ното: Престана со своето работење Земјоделската 
задруга „Единство" од село Пиперово, Струмичко. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 254 од 26. VIII. 1969 година 
на задружниот совет на задругата. -

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 254/69. (739) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 26. VI. 1969 
година, страна 139, реден број 10 е запишано про-
ширувањето на дејноста на Земјоделската задруга 
„Брегалница" од село Бурилчево, Кочанско, со тоа 
што ќе обавува и: експлоатација, односно собирања 
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на камеп-кварц (бел камен).. Оваа дејност ќе се 
врши на подрачјето што преставува блиска околи-
на на град Штип. 

Проширувањето на дејноста е'запишано во ре-
гистарот врз основа на одлуката бр. 340 од 7. VI. 
1969 година на управниот одбор на задругата и 
одобрението бр. 0804-713/2 од 7. V. 1969 година на 
Одделението за стопанство, план и анализи на Со-
бранието на општината Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 220/69. (729) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека> во регистарот на задругите, рег. бр. 23, стра-
на 399, книга И е запишано следното: Дејноста на 
Земјоделската задруга „Иво Рибар Лола" — село 
Нова Брезница, Скопско, согласно со одлуката бр. 
146 од 17. III. 1970 година на задружниот совет, од 
одржаната седница на 7. III. 1970 година се про-
ширува и со: ускладиштување на стока, посреду-
вање во прометот и застапување на други работни 
организации. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 259 од 13. V. 1970 година. (878) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз основа на одобрението за работа на Одде-
лението за стопанство и финансии на Собранието 
на општината Кочани, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници, на страна 
345, рег. бр. 345/П, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Радио, и телевизиски механичар Смилков Крс-
тев Стоилко, со седиште во Кочани. Предмет на 
работењето на дуќанот е обавување поправки на 
радија и телевизори, како и механичаре^ услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Смил-
ков Крстев Стоилко. (2) 

Врз основа на одобрението за работа на Одде-
лението за стопанство и финансии на Собранието 
на општината Кочани, е запишан во регистарот 
на занаетчиските дуќани и работилници, на стра-
на 342, рег. бр. 342/11, занаетчискиот дуќан под 
фирма: Кројач за машка облека — Стоименов Ми-
ладинов Киро, со седиште во Кочани. Предмет на 
работењето на дуќанот е вршење на кројачки ус-
луги. • 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стои-
менов Миладинов Киро. (3) 

Врз основа на одобрението за работа на Одде-
лението за- стопанство и финансии на Собранието 
на општината Кочани, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници, на страна 
347, рег. бр. 347/П, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Фризер за жени — Илиева Савева Параскева, со 
седиште во Кочани, ул. „Маршал Тито". Предмет 
на работењето на дуќанот е вршење на фризерски 
услуги за жени. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илиева 
Савева Параскева. (4) 

Врз основа на одобрението за работа на Одде-
лението за стопанство и финансии на Собранието 
на општината Кочани, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 
348, рег. бр. 348/П, занаетчискиот дуќан под фир-
ма: Столар — Димитар М. Димитров, со седиште 
во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е 
вршење на столарски услуги и изработки. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Дими-
тар М. Димитров. (5) 

Врз основа на одобрението за работа на Одде-
лението за стопанство и финансии на Собранието 
на општината Кочани, е запишан во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници на страна 

328, рег. бр. 328/П, занаетчискиот дуќан под "фир-
ма: Кројач — Сандев Славков; Трајан, со седиште 
во село Чифлик. ' Предмет на работењето на дуќа-
нот е вршење на кројачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сан-
дев Славков Трајан. (6) 

Врз основа на решението на Одделението за 
стопанство и комунални работи на Собранието на 
општината Берово од 17. XII. 1969 година, запишан 
е во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници, на страна 289, рег. бр. 289, книга I занает-
чискиот дуќан под фирма: Шивач Скендерски Еф-
тим Методи, со сед,иште во Берово. Предмет на ра-
ботењето на дуќанот е шиење на машки алишта. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Скен-
дерији Ефтим Методи. (7) 

Врз основа на решението бр. 09-458/1 од 15. XII. 
1969 год, на Одделението за стопанство и финан-
сии на Собранието на општината Крушево, запи-
шан е во регистарот на угостителските дуќани, под 
реден број 14, книга I угостителскиот дуќан под 
фирма: Шабановиќ Ќемал, со седиште во К р у т е - ' 
во. Предмет на работењето на дуќанот е точење 
на алкохолни и безалкохолни пијалоци а како 
дополнување на дејноста и приготвување јадења 
на скара. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шаба-
новиќ Ќемал. (8) 

Врз основа на решението бр. 08-17 од 12. I. 1970 
година на Одделението за стопанство и комунални 
работи на Собранието на општината Берово, запи-
шан е во регистарот на занаетчиските дуќани и ра-
ботилници, на страна 291, рег. бр. 291, книга I за-
наетчискиот дуќан под фирма: Радио-телевизиски 
занаетчиски дуќан на Цековски В. Ѓорги од Пех-
чево. Предмет на работењето на дуќанот е врше-
ње на радиотелевизиски и механичаре™ услуги. 

Фирмата на дуќанот ќе ја потпишува Цеков-
ски Борис Горѓи. ( (9) 

Врз основа на решението бр. 08-16 од 13. I. 1970 
година на Одделението за стопанство и комунални 
работи на Собранието на општината Берово, запи-
шан е во регистарот на занаетчиските дуќани и. 
работилници, на страна 290, рег. бр. 290, занаетчис-
киот дуќан под фирма: Браварски занаетчиски 
дуќан на Станоевска С. Мара од Пехчев о. Пред-
мет на работењето на дуќанот е вршење на бравар-
ски занаетчиски услуги. 

Фармата на дуќанот ќе ја потпишува Станоев-
ска С. Мара. (10) 

Врз основа на одобрението бр. 09-13/1 од 2. IV. 
1969 година на Одделението за стопанство и фи-
нансии на Собранието на општината Крушево е 
запишан во регистарот на угостителските дуќани, 
угостителскиот дуќан под фирма: Бифе на Пусос-
ки П. Спасе, со седиште во е. Свето Митрани. 

Предмет на работењето на дуќанот е точење 
на алкохолнион безалкохолни пијалоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пу-
соски Спасе. (13) 

Врз основа на решението У. бр. 08-37 од 16. II. 
1970 година на Одделението за стопанство и кому-
нални работи на Собранието на општината. Берово, 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници, на страна 290, страна 290, книга I 
занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Медарски 
Бранко од село Чифлик. Предмет на работењето 
на дуќанот е вршење на коларска дејност. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Медар-
ски Бранко. (15) 

Врз основа на решението У. бр. 08-59 од 2. III. 
1970 година на Одделението за стопанство и кому-
нални работи на Собранието на општината Берово, 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
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и работилници на страна 291, рег. бр. '291, книга I 
занаетчискиот дуќан под фирма: Столар МиЧКОВ-
СКИ Јован Димитар од село Русиново. Предмет на 
работењето на дуќанот е вршење на столарска деј -
ност. 

Фирмата ќе .ја потпишува сопственикот Мир-
ковски Јован Димитар.. (17) 

Врз основа на решението бр. 09-43/1 од 25. И'. 
1970 година на Одделението за стопанство и ф и -
нансии на Собранието .на општината Крушево е 
запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници, на страна 37, рег. бр. 1 занаетчискиот 
дуќан под фирма: Слаткар Османи Н. Нешат, со 
седиште во Крушево. Предмет на работењето . на 
дуќанот е правење и продажба на слатки. 

. Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Осма-
ни Н. Нешат. . (18) 

Врз основа на решението бр. 07-4828 од 3. XII. 
1969 година на Одделението за стопанство и ф и -
нансии на Собранието на општината Кочани, е из-
бришан од регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници, дуќанот под фирма: Ефтимов Киров? 
Никола, саатчија од Кочани. (1) 

Врз основа на решението бр. 09-5/1 од 19. 1970 
година на Одделението за стопанство и финансии 
на Собранието на општината Крушево, е избришан 
од регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници, од страна 126, книга 1а, занаетчискиот дуќан 
под фирма: Павловски Горѓи Божидар, молер, од 
Крушево. (11) 

Врз основа на решението бр. 09-4/1 од 15. I. 1970 
година на Одделението за стопанство и финансии 
на Собранието на општината Крушево, избришан 
е од регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
тилници, на страна 36, книга I, занаетчискиот ду-
ќан под фирма: Качујани А. Јани, столар, од Кру-
шево. (12) 

Врз основа на решението У. бр. 08-10 од 19. II. 
1970 година на Одделението за стопанство и кому-
нални работи на Собранието на општината Берово, 
избришан е од регистарот на занаетчиските дуќа-
ни и работилници, од рег. бр. 217, страна 217, кни-
га I занаетчискиот дуќан под фирма: Пуровски 
Киро Андреа, столар, од Пехчево. (14) 

Врз основа на решението У. бр. 08-45 од 23. II. 
1970 година на Одделението за стопанство и кому-
нални работи на Собранието на општината Беро-
во, избришан е од регистарот на занаетчиските ду-
ќани и работилници од рег. бр. 7, страна 7, книга I 
занаетчискиот дуќан под фирма: Пековски Јован, 
фотограф, од Берово. (16) 

Врз основа на одобрението бр. 09-52/1 од 27. II. 
1970 година на Одделението за стопанство и ф и -
нансии на Собранието на општината Крушево, из-
бришан е од регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Дика Горѓи Димитар, тенекеџија од Крушево. (19) 

Врз основа на решението У. бр. 08-64 од 13. III. 
1970 година на Одделението за стопанство и ко-
мунални работи на Собранието на општината Бе-
рово, избришан е од регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници од рег. бр. 39, страна 39, кни-
га V, занаетчискиот дуќан под фирма: Мустачки 
Јованов Илија, слаткар, од Берово. (20) 

Врз основа на решението У. бр. 08-65 од 13. III. 
1970 година на Одделението за стопанство и кому-
нални работи на Собранието на општината Берово, 
избришан е од регистарот на занаетчиските дуќа-
ни и работилници од рег. бр. 276, страна 276, книга 
I занаетчискиот дуќан под фирма: Мустачка Ружа, 
слаткар, од Берово. (21) 

Врз основа на решението бр. 09-67/1 на Одде-
лението за стопанство и финансии на Собранието 
на општината Крушево, избришан е од регистарот 
на занаетчиските^ дуќани и работилници, занает-
чискиот дуќан под фирма: Слаткар, Бил јаноски 
Генко, од село Пуста Река. (22) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот • штембил под назив: „Хемиско гу-

с а р с к о вулканизерска работилница „Томиќ —• Стан-
ковиќ Трајан" ул. „Маршал Тито" бр. 24а, Г. Петров" 
се огласува за неважен. (2932) 

Загубениот округли печат и штембил под на-
зив: „Занаетчиско услужна задруга „Искра" — Би-
тола" се огласуваат за неважни. (2942) 

Загубениот округли печат под назив: „Собра-
ние на општина Битола", со грб во средината и зна-
ците СРМ, обележан со реден број IX, се огласува 
за неважен. (2979) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Воена книшка на име Никола Мафчески, е. 
Славеј, Прилеп. (2906) 

Воена книшка на име Јауми А. Исени, е. Бо-
говиње, Тетово. " (2951) 

Пасош бр. 031308 на име Сефедин Фејзулаи, е. 
.Орќуше, Гостивар. . (2953) 

Лична карта на име Митра Столевска, е. Са-
рачино, Тетово.. (2964) 

Свидетелство бр. 11 дел. бр. 59, за завршен ис-
пит на име Шабан Ц. Ислами, ул. „ЈНА" бр. 234, 
Гостивар. (2965) 

Пасош на име Слободанка Ѓорѓиоска, ул. „Пр. 
Линиски" бр. 6, Прилеп. (2970) 

Пасош бр. 0181 на име Малиќ Исмаили, е. Гол. 
Речица, Тетово.' (2973) 

Лична карта на име Трајче Тренчески, е. Ере-
тшзии, Прилеп. • , , (2981) 

Возачка дозвола бр. 172, издадена од СВР — 
Кр. Паланка на име Јованче С. Ланчевски, е. Гра-
дец, Кр. Паланка. (2736) 

Воена книшка на име Перица В. Јовановски, е. 
Ветуница, Кр. Паланка. (2982) 

Пасош на име Ислам Муслију, е. Дол. Гоновица, 
Гостивар. ' (2986) 

Пасош издаден од ОВР — Гостивар на име 
Хамди Шишко, ул. „Сл. Пеноски" бр. 14, Гостивар. 

(2992) 
Лична карта на име Драгољуб Степаноски, е. 

Тополчани, Прилеп. (2948) 
Пасош бр. 011840 на име Зеадин Мурати, е. Но-

во Село I, Тетово. ' (2900) 
Лична карта издадена од СВР — Гостивар на 

име Бајрам Аки, е. Добри Дол,- Гостивар. (2896) 
Пасош бр. 063069, издаден од ОВР — Кичево на 

име Рамо Судевски, ул. „Трап. Дол, Кичево. (3055) 
Воена книшка издадена од Воен отсек — Го-

стивар на име Велимир Митески, е. Тумчевиште, 
Гостивар. (3064) 

Пасош на име Василија Велјановски, е. Добро-
ште, Прилеп.. (3071) 

Воена книшка на име Имер Ш. Азизи,- е. Д. Па-
личиште, Тетово. (3075) 

Пасош издаден од ОВР — Гостивар на име Ис-
маил Салија, е. Дебреше, Гостивар. (3079) 

Пасош на име Ордан Николовски, ул. „Борка 
Талески" бр. 148, Прилеп. (3090) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" Куманово на име Јор-
дан Себовски, ул. „Тодор Велков" бр. 1-1У/10, К у -
маново. (2883) 
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Свидетелство за завршен II клас издадено од 
Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име На-
да Насевска, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 55, Куманово. 

(2884) 
Свидетелство за положен завршен испит, изда-

дено од Гимназијата „Гоце Делчев" •— Куманово на 
име Славољуб Стошиќ, ул. „Железничка" бр. 5 — 
Скопје. (2885) 

Свидетелство за I клас учителска школа, изда-
дено од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на 
име Тодорчо Ангеловски,. ул .„ЈНА" бр. 16 Ку-
маново. (2886) 

Диплома за положен матурски испит, издадена 
од Индустриската стакларска школа —- Рогашка 
Слатина на име Драган Јовановиќ, Скопје. (2882) 

Свидетелство за завршен IV клас учителска 
школа, издадено од Учителската школа „Професор 
Мијалковић —• Куманово на име Благоја Арсенов-
ски, е. Шопско Рударе, Кратово. (2881) 

Воена книшка издадена од В. П. 38510 — Риб-
ница на име Штерјо Никола Николовски, е. Добро-
шане, Куманово. (2880) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмолетката „X. Т. Карпохи" — е. Ран-
ковце — Кр. Паланка на име Стојмир Спасовска е. 
Ранковце Кр. Паланка. (2887) 

Воена книшка издадена од Чрномељ —• Слове-
нија на име Стојмир Спасовски, е. Ранковце Кр. 
Паланка. (2888) 

Службена легитимација бр. 2224, издадена од 
РСВР — Скопје на име Сотир Саровски, ул. „Бор-
ка Модерното" бр. 20, Битола. (1096) 

Работна книшка на име Акиф Рамадани, е. Ма-
тејче, Куманово. (1097) 

Здравствена легитимација на име Недељко Ке-
леч, В.П. 4119/11, Куманово. (1098) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Слободан Стојановски, е. Саранди-
ново, Прилеп. (1099) 

4 Ученичка книшка од V одделение на име Тра-
јан Јаколоски, е. Дуње, Прилеп. (1100) 

Здравствена легитимација на име Средренко 
Кебакоски, ул. „Спасе Темелкоеки" бр. 40, Прилеп. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Букурие Велиу, ул. „Шуматоска" 
бр*. 43, Гостивар. . (1102) 

Здравствена легитимација бр. 83345, на име Емин 
Шабани, Гостивар. (1103) 

Здравствена легитимација на име Роса Кара-
трајкова, ул. „Страшо Пинџур" бр. 6, Т. Велес. (1104) 

Работна книшка издадена од Собранието на 
општина Делчево на име Иван Д. Златков, е. Град, 
Делчево. (1105) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 204/ . 
65, издадена од ЗСО — Тетово на име Џемиљ Џе-
мила, е. Д. Лешница, Тетово. (1106) 

Оружен лист бр. 2576, 2530 и 2531, издаден од 
ОВР — Скопје на име Благоја Алексовски, Скопје. 

(1107) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

• Скопје на име Илчо и Бона Ангеловски, Скопје. 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Аљо Нурчески, Скопје. (1109) 
Оружен лист бр. 203, издаден од ОВР — Скопје , 

на име Аљо Нурчееки, Скопје. (1110) 
Уверение за положени општи предмети за к. в. 

работник —• бравар, издадено од Работничкиот уни-
верзитет —• Скопје на име Борче Мрчковски, Скоп-
је. аш) 

Работна книшка издадена од Кратово на име 
Катерина Петрова, Скопје. (1112) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јорданка Ангеловска, Скопје. (1113) 

Диплома за к. в. работник — кондураџија, из-
дадена од Училиштето „Димитар Влахов" — Скопје 
на име Исмет Кријешторац, Скопје. (1114) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан Стојковиќ, Скопје. (1115) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Осмолетката „Даме Груев" — Скопје на 
име Рефик Али, Скопје. (1116) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Стојан Мамутовски, Скопје. (1117) 

Свидетелство за к. в. возач бр. 21233/102, изда-
дено од Општината Кале — Скопје на име Ашим 
Бајрами, Скопје. (1118) 

Работна книшка издадена од Кичево на име 
Коце Стојковски, Скопје.' (1119) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Драган Ѓорѓиевски, 
Скопје. ' (1120) 

Здравствена легитимација издадена- од ЗСО — 
Скопје на име Борис Јорданов, Скопје. - (1121) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Магбуле Исени, Скопје. • (1122) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Душко Крстевски, Скопје. • (1123) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ајша Арифовска, Скопје. (1124) 

Индекс бр. 4435, издаден од Економскиот фа-
култет — Скопје на име Загорка Поповска, Скопје. 

Индекс бр. 10121, издаден од Правниот факул-
тет —• Скопје на име Миомир Отовиќ, Скопје. (1126) 

Свидетелство за завршена I година средна уп-
равна школа во Скопје на име Јулка Поповска, 
Скопје. - (1127) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —̂  
Скопје на име Хабибе Буши, Скопје. (1128) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шишман Ангеловски, Скопје. (1129) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Пенија Амзовска, Скопје. (ИЗО) 

Здравствена легитимација .издадена од ЗСО —1 

Скопје на име Линдита Алиу, Скопје. (1131) 
Свидетелство бр. 103/34 за завршен испит, из-

дадено од УЗУС „Димитар Влахов" —. Скопје на 
име Амет Абдулаи, Скопје. (1132) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —; 
Скопје на име Јемин Селимај, Скопје. (1133) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Марика Трпковска, Скопје. (1134) 

Уверение за стручна оспособеност — ковач, 
бр. 16/174, издадено од Општината Кале — Скопје 
на име Фета Јашаров, Скопје. (1135) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вене Стојановски, Скопје. (1136) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на[ име Ганија Халитоииќ, Скопје. * (1137) 

Здравствена легитимација издадена • од ЗСО — 
Скопје на име Ангелина Белковска, Скопје. (1138) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО 
Скопје на име Амди Селимов, Скопје. (1139) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Штип на име Гоце Спасовски, Скопје. (1140) 

Здравствена легитимација издадена'од ЗСО — 
Охрид на име Љупчо Андреевски, Скопје. (1141) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Саније Салиовска, Ѓ. Петров. (1142) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Авдил Имеровски, Скопје. (1143)' 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирјана Илиева, Скопје. (1144) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Драган Трпевски, е. Вучидол, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Кочани на име Азбије Сопа, Скопје. (1146) 

Работна книшка издадена од Скопје на" име 
Слоботка Јанева, Скопје. (1147) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Македонски Брод на име Даница Здравевска, 
Скопје. < (Ц48) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Предраг Тасиќ, Скопје. (1149) 

Здравствена легитимација издадена - од. ЗСО — 
Скопје на име Емрула Ибраими, Скопје. (1150) 

Здравствена легитимација 'издадена од ЗСО — 
Скопје на име Биљана Тодоровски Скопје. (1151) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО —, 
Скопје на име Цветко и Зора Бисовеки, Скопје. 

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Училиштето „Наум Охридски" — е. Вула-
чани — Скопско на име Филип Крацевски, Скопје. 
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Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Училиштето „Наум Охридски" —- с. Бу-
ланани, Скопје на име Коста Димишковски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Јасминка Тодоровски, Скопје. (1155) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Гурга Чонова, Скопје. (1156) 

Диплома за завршено среднотехничко училиш-
те „Здравко Цветковски" — Скопје — геодетски от-
сек на име Петар Младеновиќ, Скопје. (1137) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајан Атанасов, Скопје. (1156) 

Потврда за користење на здравка заштита, из-
дадена од ЗОО — Скопје иа име Милка, Живко, 
Славица и Валентина Костовски, Скопје. (1159)' 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марина Апостоловска, Скопје. (1160) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јорданка Мирчева, Скопје. (1161) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Муртезан Садики, Скопје. (1162) 

Свидетелство за завршена I година педагошка 
гимназија „Никола Карев". — Скопје на име Вери-
ца Здравкова, Скопје. (1163) 

Оружен лист бр. 2179, издаден од ОВР — Скопје 
на име Михајло Груевски, Скопје. (1164) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Ангелко Бојчевски, Скопје. (1165) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горѓи Спасовски, Скопје. (1166) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Косара Точкова, Скопје. (1167) 

Здравствена легитимација издадена- од ЗСО — 
Скопје на име Димитар Попов, Скопје. (1168) 

Воена легитимација издадена од Врање на име 
Боривоје ристиќ, Скопје. (1169) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Заир Шерифи, Скопје. (1170) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мазес Алибегова, Скопје. (1171). 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Азем Таировиќ, Скопје. ° (1172) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радован Дамјанови^ Скопје. (1173) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Осмолетката „Даме Груев" — Скопје на име 
Ељми Али, Скопје. (1174) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на Ш е Мина Буши, Скопје. (1175) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Афет Селим, Скопје. (1176) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада Илиевска, Скопје. (1177) 

Свидетелство за завршен едногодишен курс за 
дактилографи на име Билјана Ристова, Скопје. 

Рабоша книшка издадена од Собранието на оп-
штината Берово на име Јордан Глигоров Кировски, 
е. Ратево, Берово. (1179) 

Диплома за завршен испит — електро смер из-
дадена од ЕМСУЦ — Скопје на име Радослав Ма-
тејиќ, Скопје. (1045) 

Потврда бр. 06-53021 за користење на здравна 
заштита издадена од КЗСО — Скопје на име Ше-
за де, Илијаз и Шабан Раиф, Скопје. (1046) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Муневер Муртези, Скопје. (1343) 

• »Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Станика Мисовска, Скопје. (1344) 

Здраствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Перо Смилковски, Скопје. (1345) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џавит Селимов, Скопје. (1346) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —'' 
Скопје на име Рамадан Муслија, Скопје. (1347) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојанка Манчевска, Скопје. (1348) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Невена Зенделска, Скопје. (1349) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •— 
Кочани надиме Милан Ристов, Скопје. (1350) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Гоце Петровски, Скопје. (1351) 

Воена книшка издадена од Нови Сад на име 
Александар Михајловски, Скопје. (1352) 

Свидетелство за завршено IV одделение, из-
дадено од Осмолетката „Братство" — е. Нерези на 
име Муарем А. Муарем, Скопје. (1353) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Котевски, Скопје. (1354) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хасима Шкриељ, Скопје. (1355) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фана Летниковска, Скопје. (1356) 

.Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Светлана Пешевска, Скопје. 

. Свидетелство за квалификуван работник — ме-
талург, издадено од Центарот за стручно образо-
вание при Рудниците и железарницата „Скопје" 
— Скопје на име Никола Насев, Скопје. (1359) 

- Возачка дозвола бр. 1794, издадена од ОВР — 
Тетово на име Даут Рецепи, е. Г. Речица, Тетово. 

Свидетелство на име Вера Стојанова, .ул. „Ел-
пида Караманди" бр. 8, Битола. (1364) 

Работна книшка рег. бр. 6340, серија 150593 из-
дадена од Куманово на име Ќазим А. Алили, е. Вак-
синци Куманово. (1365) 

Диплома за завршено Средно економско училиш-
те „Јовче Тесличков" — Т: Велес на име Родопи Ро-
манова, ул. „Народен фронт" бр. 3, Т. Велес. (1366) 

Свидетелство за квалификуван зидар, издадено 
. од Собранието на општината Делчево на име Глигор 
Милешевски, ул. „Вера Јоциќ" бр. 29, Делчево. 

(1368) 
Свидетелство за завршено УШ одделение на 

име Марија Ристеска, ул. „Тризла" бр. 50, Прилеп. 
(1370) 

Ученичка книшка за завршено УП одделение 
на име Марика Стојаноска, ул. „Крушевска" бр. 1а, 
Прилеп. (1371) 

Работна книшка на име Боро Мирковиќ, ул. 
„Хр, Карпуш" бр, 145, Куманово. (1372) 

Индекс бр. 11787, издаден од Економскиот фа -
култет — Скопје на име Маркус Минин, ул. „П. 
Планина" бр. 8, Т. Велес, : (1373) 

Свидетелство од УШ одделение вечерно учи-
лиште на име Исмет Фихратовиќ, е. Г. Оризари, Т. 
Велес. (1374) 

Свидетелство на име Дрско Дамњаноски, е. Ж е -
лезна Река, Гостивар. (1375) 

Свидетелство од Ш година, издадено од Еко-
номското училиште „В. Кидрич" — Гостивар на име 
Сариџе Н. Таџедан, ул. „В. Кидрич" бр. 10, Гости-
вар. (1376) 

Здравствена легитимација на име Илија Д. На-
умоска, ф -ка „Микрон" Прилеп. (1378) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Основното училиште „М. Пијаде" е. Ду-
ње на име Грозда Миоска, е. Дуње, Прилеп. . (1379) 

Уверение бр. 347 за слаткарски занает, на име 
Илми Рамадани, е. Камењане, Тетово. (1380) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од СЗО — Битола на име Нада Христовска, ул. „Г. 
Петров" бр. 44, Битола. (1384) 

Работна книшка на име Даница Арсовска, ул. 
„Г. Делчев" бр. 41, Куманово. (1387) 

Работна книшка , рег. бр. 2394, серија бр. 622367 
на име Ленка Николовска, е. Проевце, Куманово.5 

(1389) 
Свидетелство бр. 11/23, за завршено УШ одде-

ление ,издадено од Основното училиште „Мирче 
Ацев" —. е. Локвица на име Добривој Наумоски, е. 
Локвица, М. Брод. (1390) 

Здравствена легитимација на име ' Слободан 
Трајков, ул. „В. Циривири" Т. Велес. (1391) 

Здравствена легитимација на име Тодор Јорда-
нов, ул. „Пајак Планина" бр. 28, Т. Велес. (1392) 

Здравствена легитимација на име Никола Грож-
данлисв, е. Босилово, Струмица. (1393)' 

Работна книшка на име Дојчин Петковски, Р а ј -
ко ва куќа, Куманово. (1394) 
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Работна книшка на име Загорка Добрева, ул. 
„Н. Тесла" бр. 25, Куманово. (1395) 

Работна книшка бр. 11759 на име Владо Н. Те-
шевски, ул. „Ш македонска бригада" бр. ЗЗа, Ку-
маново. (1396) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Училиштето „Кирил и Методи" на име 
Трајче Мановски, ул. „467" бр. 20 Скопје. (1400) 

Здравствена легитимација на име Коце Бого-
јевски, ул. „Пр. Пчински" бр. 35, »Тетово. (1404) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Џаусет А. Салиу, Тетово. (1405) 

Здравствена легитимација на име Благица М. 
Ристеска, ул. „М. Пијаде" бр. 1ж, Прилеп. (1406) 

Диплома издадена од Угостителското училиште 
„Ванчо Плашевски" —• Охрид на име Марица Крс-
тевска, ул. „Илинденска" бр. 10, Куманово. (1407) 

Работна книшка на име Фазли Јакупи, е. Чер-
кезу Куманово. (1408) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на име 
Благојка Ѓорѓиева, ул. „Пр. Пчински" бр. 9, Т. Ве-
лес. (1409) 

Свидетелство за пол. матурски испит на име 
Даница Доновска, ул. „Г. Делчев" бр. 78, Гостивар. 

(1411) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО '— 

Битола на име Бафтиар Селвет, Кафтанџија бр. 16, 
Битола. (1413) 

• Здравствена легитимација на име Дана Нико-
лоска, ул. „М. Пијаде" бр. 285в, Прилеп. (1415) 

Свидетелство бр. 108, за завршено УШ одделе-
ние, издадено од Училиштето „Карпош" е. Уминдол 
на име Добринка Стојановиќ, е. Љубодраг, Кума-
ново. (1416) 

Работна книшка рег. бр. 111, серија бр. 069794 
на име Аван 3. АБДИОВСКИ, е. Опае, Куманово. (1417) 

Работна книшка на име Трајче Трајков, е. Бег-
ниште, Кавадарци. (1418) 

Уверение за зидарски занает на име Ќазим Су-
лејмани, е. Врбјани, Гостивар. (1419) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Гостивар на име Инка С. Хасани, ул. „П .Попоски" 
бр. 68, Гостивар. (1420) 

. Здравствена легитимација на име Бранко А. Пе-
трески, ул. „Стр. Пинџур" бр. 3, Прилеп. (1423) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
13734/3450, издадена од ЗСО — Тетово на име Бдије 
Хамза, е. Стримница, Тетово. (1425) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Нухи Рамани, е, Пршевце, Тетово. (1426) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на име 
Милица Манческа, е. Тополчани, Битола. (1427) 

Здравствена легитимација на име Стојан Самој-
лоски, ул. „Бр. Миладинови" бр. 13, Тетово. (1429) 

Здравствена легитимација на име Идриз Цека, 
ул. „Битолска" бр. 11, Тетово . (1431) 

Возачка дозвола бр. 963, издадена од ОВР — 
Тетово на име Кадрија Шок, е. Требош, Тетово. 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рахима Б. Хаљити, е. Раковец, Тетово. (1433) 

Здравствена легитимација на име Вита Ефти-
мова, ул. „К. Рацин" бр. 34, Кочани. \ (1434) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Крушево на име Велко Петревски, ул. „Отешево" 
бр. 3, Битола. (1435) 

Здравствена легитимација бр. 18144 на име На-
да Соколовска, (стан стари град) Т. Велес. (1436) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Пецо Жежовски, ул.'„Цв. Димов" бр. 
157, Битола. (1437) 

Здравствена легитимација на име Златко Котес-
ки, ул. „11 октомври" бр. 131, Прилеп. (1438) 

Работна книшка 14848 на име Александар Нико-
лоски, е. Лисичани, Кичево. (1439) 

Здравствена легитимација бр. 200141 на име Љу-
бомир Миовски, ул. „Орце Мартинов" бр. 34, Т. Ве-
лес. (1440) 

Свидетелство бр. 156 за завршено IV одделение 
на име Незир Весели Ха јд ари, е. Градец, Неготино. 

Свидетелство бр. 1/1949/50 за завршено IV од-
деление на име Шабан С. Авдиу, е. Градец, Неготи-
но. (1442) 

Бр. 23 — Стр. 399 

Ученичка книшка од IV одделение издадена од 
Основното училиште „М. Тито" е. Јегуновце на име 
Борко Спировски, е. Раотинце, Тетово. (1443) 

Индекс на име Блага И. Андоновска, ул. „Сл. 
Лумбарко" бр. 10, Битола. (1444) 

Здравствена легитимација на име Методија Или-
евски, ул. „Дунавска" бр. 1, Прилеп. . . (1445) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на 
име Васе Станкоска, ул. „Вл. Стојановски" бр. 38, 
Прилеп. • (1449) 

Свидетелство за завршено УШ одделение на име 
Василе Ставревски, е. Г. Манастирец, Прилеп. (1450) 

Работна книшка на име Василе Ставресќи, е. 
Г. Манастирец, Прилеп. (1451) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Исен Н. Етовски, е. Мелница, Т. Велес. (1452) 

Здравствена легитимација на име Аргон Души, 
ул. „Н. Тесла" б. б. Гостивар. (1453) 

Здравствена легитимација на име Танано Ду-
ши, ул. „Н, Тесла" б.б. Гостивар. (1454) 

Возачка дозвола од В, Ц, Е категорија на име 
Стеван Лешникоски, ул. „11 октомври" бр. 141, При-
леп. (1456) 

Здравствена легитимација на име Вангел Ди-
моски, бул. „М. Тито" бр. 27, Прилеп. (1457) 

Здравствена легитимација на име Роза, Тодорос-
ка, е. Лажани, Прилеп. (1458) 

Воена возачка дозвола бр. 1492 на име Коце 
Јанинков, В. П. 2513/5, Кичево. (1460) 

Воена возачка дозвола бр. 1764, на име Мијал-
чо Михајлов, В. П. 2513/5, Кичеш. (1461) 

Здравствена легитимација на име Бафти Љо-
ки, ул. „Полог" бр. 5, Тетово . (1463) 

Здравствена легитимацја на име Драге Новески, 
Индустриско учршиште ,Гостивар. (1464) 

Здравствена легитимација бр. 1594 на име Вла-
до Пилатовски ул. „В. Кидрич" бр. 144, Гостивар. 

(1465) 
Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-

дено од Основното училиште „Маршал . Тито" е. 
Жировница на име Фета Реџо® Асани, е. Жиров-
ница, Гостивар. - ^ (1466). 

Сообраќајна дозвола бр.. 87, издадена од ОВР — 
Виница на име Стојан Лазаров, ул. „М. Тито" бр. 
44, Виница. (1467) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Мурат Абдуловски, е. Нижеполе, 
Битола. . - (1470) 

Здравствена легитимација на име Марина Ту-
неска, ул. „М. Пијаде" бр. 257, Прилеп. (1472) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-
дено од Основното училиште „Јоаким Крчовски, 
Кр. Паланка, на име Димитар Б. Вановски, Кр. Па-
ланка. (1473) 

Ученичка книшка бр. 154 на. име Руска Тодо-
рова, ул. „Љ. Весов" бр. 13, Т. Велес. (1474) 

Здравствена легитимација на име Абдулалим 
Касами, ул. „О/Николов" бр. 11, Тетово. (1475) 

Здравствена легитимација бр. 1994 на,име Цоре 
Манакоски, ул. „П. Попоски" бр. 7, Гостивар. (1476) 

Работна книшка на име Ангел Саздов, ул. „К. 
Рогужаров" бр. 7, Т. Велес. (1478) 

Здравствена легитимација бр. 16095 на име Ма-
рија Ристеска, ул. „Ладо Лапец" бр. 22а, Прилеп. 

Свидетелство за завршено средно економско 
училиште на име Захдо Асаховиќ, е. Лажани. При-
леп. (1481) 

Потврда дадена место диплома за завршено сред-
но економско училиште на име Захдо Расаховиќ, 
е. ЈЕажани, Прилеп. ' (1482) 

Свидетелство за завршено IV одделение основ-
но училиште во е. Десово на име Хустрев Сејдиќ, 
е. Десово, Прилеп. . (1483) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Валентина Белковска, Скопје. (1485) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славе Јовановски, Скопје. (1486) 

Работна книшка издадена од Скопје на име То-
дорка Гавроека — Блажевска, Скопје. (1487) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Санија Сејдулиќ, Скопје. (1488) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада Богичиќ, Скопје. (1489) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —' 
Скопје на име Фикрија Куртишева, Скопје. (1490) 

Свидетелство за завршено I година, издадено ојд 
Училиштето за ученици во стопанство „Коце Мета-' 
лец" —• Скопје на име Борис Прчковски, Скопје. 

Слободна карта издадена од ГСП —• Скопје на 
име Ибраим Сеј фула, Скопје. (1492) 

Воена книшка издадена од Славонска Пожега 
иа име Салих Варвара, Скопје. (1493) 

Здравствена легитимација издадена од. ЗСО — 
Скопје на име Ботјар Дили, Скопје. (1494) 

Работна книшка издадена од Прилеп на име 
Стојан Костадиновски, Скопје. (1595) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Рамадан Металари, Скопје. ' (1596) 

Индекс бр. 14627, издаден од Филозофскиот ф а -
култет —• Скопје на име Ружа Лазарова, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО •—" 
Скопје на име Садија Сакипова, Скопје. . (1598) 

Свидетелство за квалификуван работник — ма-
шинист, издадено од Градско собрание — Скопје иа 
име Бративој Спасовски, Скопје. (1599) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО ~ 
Скопје на име Марика Гудова, Скопје. (1500) 

Здравствена^ легитимација издадена од ЗОО- — 
Скопје на име Гурга Куновска, Скопје. ' (1501) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Коста Аврамов ски,' Скопје. (1502) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Владанка Костова, Скопје. (1503) 

Службена легитимација издадена од ГСП —- Ско-
пје на име Никос Калензис, Скопје. (1504) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО -— 
Скопје на име Коста Ангелковски, Скопје. (1505) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Никола Славковски, Скопје. (1506) 

Здравствена легитимација издадена 'од ЗОО — 
Скопје на име Небојша Тг гаковски, Скопје. (1507) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на. име Светислав Цветковиќ, Скопје. (1509) 

Здравствена легитимација издадеш од ЗСО — 
Скопје на име Адалет Раиф, Скопје. (1510) 

Здравствена легитимација 'издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Ивановски, Скопје. ' (1511) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владимир ~ Манојловог , • Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Љубљана на име Слободан Стојановски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на*име Марјан Стојановски, Скопје. (1514) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анкица Ризова, Скопје. ' (1515) 

Здравствени легитимации издадени од ЗОО — 
Скопје на име Сотир и Цвета Тодоровски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Димитар Ефтимов, Скопје. (1517). 

Свидетелство за положен завршен испит елек-
тро оддел, издадено од ЕМУЦ — Скопје на име 
Горѓи Поповски, Скопје. , (1518) 

Индекс бр. 13540, издаден од Филозофскиот фа-
култет — Скопје на име Ленче Гегова, Скопје. (1519) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ленче Гегова, Скопје.. (1520) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Павао П. Куханец, Скопје. (1521) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —. 
Скопје на име Емина Сулејмани, с. Никиштане, Ско-
пје. . (1522) 

• .Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Благородна Цветковска, Скопје. (1523) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гоце Касаповски, Скопје. (1524.) 

Службена легитимација' издадена од ГСП —. 
Скопје на име Миливоје Здравевски, Скопје. (1525) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Амди Бислими, Скопје. • (1526) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Ќазима Џековиќ, Скопје. (1527) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамо Алиевски, Скопје. (1528) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рашида Шабутиќ, Скопје. (1529) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Витина на име Симон Марковиќ, Скопје. (1530) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драган Поповски, Скопје. (1531) 

Работна книшка рег. бр. 121 серија бр. 424131, 
издадена од Кр. Паланка • на име Стојан Јовановски, 
Скопје. (1532) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Реџеп Хасановски, Скопје. . (1533) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајко Божиновски, Скопје. (1534) 

Свидетелство за положен стручен испит — елек-
тричар, издадено од ЕМЗУС — „Коце Металец" — 
Скопје на име Стојан Јовановиќ, Скопје. (1535) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајко Ми јаковски, Скопје. (1536) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џеваир Селами, Скопје. (1537) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Методија Алили, Скопје. (1538) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исмет Усенов, Скопје. (1539) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бојан Димитров, Скопје. (1540) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Спиреска, Скопје. (1541) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Спасија Николова, Скопје. (1542) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Димовска, Скопје. (1543) 

Индекс издаден од Правни факултет — Скопје 
на име Иванка Бојкова, Скопје. (1544) 

Уверение рег. бр. 2055, за завршен стручен ис-
пит вис. квалификуван работник — електро меха-
ничар —интерно, издадено од Погонот за влеча на 
назови при ЖТП — Скопје на име Борис Велков-
ски, Скопје. (1545) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Музафер- Муртезани, Скопје. (1546) 

Индекс бр. 7812, издаден од Педагошката акаде-
мија — Скопје на име Димитрула Христова, Скопје. 

Индекс бр. 4758, издаден од Медицинскиот фа -
култет — Скопје на име Јелена Максимовиќ, Ско-
пје.^ • (1548) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славка Шипинкова, Скопје. (1549) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бајрамша Беќирова, Скопје. (1550) 

Свидетелство за завршено УШ одделение, из-
дадено од Осмелената „В. И.-.-Ленин" — Скопје на 
име Оливера Бркиќ, Скопје. (1551) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шабан Бајрамов, Скопје- (1552) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Ангелина Радуловић Скопје. (1553) 

Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име ѓурѓа Илиевска, Скопје. (1554) 

Здравствени легитимации. издадени од ЗСО — 
Скопје на име Истреф, Беса и Бесник Лимај, Ско-
пје. (1555) 
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