
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 21 октомври 1968 
С к о п ј е 

Број 34 Год. XXIV 

Претплатата за 1968 год. изнесува 
55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 
(160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16 

269. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија , издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛА-
СТУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРАНИЈА З А 
УТВРДУВАЊЕ НАДЛЕЖНОСТА НА ОПШТИН-

СКИТЕ ОРГАНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ 
ОДРЕДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ 

Се прогласува Законот за овластување на оп-
штинските собранија за утврдување надлежноста 
на општинските органи за в р ш е њ е на работите од-
редени со републички прописи, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 18 јули 1968 година и на 
седницата на Организационо-политичкиот собор 
одржана на 24 септември 1968 година. 

У. бр. 47 
25 септември 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ СОБРА-
НИЈА З А УТВРДУВАЊЕ НАДЛЕЖНОСТА НА ОП-
ШТИНСКИТЕ ОРГАНИ З А ВРШЕЊЕ НА РАБО-
ТИТЕ ОДРЕДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ 

Ч л е н 1 

Општинското собрание со свои прописи утвр-
дува кои од работите, ставени во делокруг на опш-
тинското собрание или негов политичко-извршен 
орган со републичките прописи донесени пред в л е -
гувањето во сила на овој закон, ќ е ги в р ш и општин-
ското собрание на седница, а кои политичко-извр-
шен орган на општинското собрание или орган на 
општинската управа. 

Одредбата на ставот 1 од овој член не се од-
несува на случаите кога со Уставот на Социјалис-
тичка Република Македонија или со друг репуб-
лички пропис е утврдено дека определена работа ја 
врши општинското собрание на седница. 

Ч л е н 2 
Се овластуваат советите на општинските собра-

нија, до одлуката на Уставниот суд на Македонија , 
да го запрат извршувањето на општите акти на р а -
ботните организации што в р ш а т дејност или рабо-
ти од посебен општествен интерес, к а к о и на работ-
ните организации од областа на стопанството, освен 
оние што ги основала Републиката , ако се во спро-
тивност со Уставот или законите. 

Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија*4, 

270. 
Врз основа на член 22 став 1 од Законот за ма-

теријално обезбедување на учесниците од Народно-
ослооодителната воЈна („Служоен весник на с е м * 
бр. 26/&И) и член 26 став 'А од Законот за републичка-
та управа („Службен весник на СЈ^М" ор. 1//66), И з -
вршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
З А ОСНОВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА МАТЕРИЈАЛНО 
ОБЕЗБ*,ДУШШ>Е ћ л УНОСНИ ЦИГЕ ОД НАРОД-

НООСЛОБОДИТЕЛНАТА 1ЅОЈНА 

Ч л е н 1 
Се основа Комисија за материјално обезбеду-

в а њ е на учесниците од Народноослободителната во ј -
на (Комисија) во состав на Републичкиот секрета-
ри јат за народно здрав је и социјална политика. 

Со работата на Комисијата раководи претседа-
тел. 

Ч л е н 2 
Комисијата одлучува со мнозинство на гласови 

на сите членови. 
Поблиски одредби за работењето на Комиси ја -

та ќ е се пропишат со нејзиниот деловник. 

Ч л е н 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија" . 

Бр . 12-2162/1 
1 октомври 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

271. 
Врз основа на член 18 став 1 од Законот за ор-

ганизацијата и работата на Извршниот совет („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 17/65 и 16/67), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕ-
НОВИ НА ОДБОРИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Во одборите на Извршниот совет се имену-
ваат : 

1) Во Одборот за стопанство: 
а) за претседател: 

Ангел Арсов, член на Извршниот совет; 
б) за членови: 

1. Б е ќ и р Ж у т а . член на Извршниот совет; 
2. Младен Павловски, член на Извршниот 

совет; 
3. Д -р Никола Узунов, член на Извршниот 

совет; 
4. Стојан Ќосев, член на Извршниот совет 

2) Во Одборот за внатрешна политика и кому-
нален систем: 
а) за претседател: 

Мамуран Тахир, потпретседател на И з в р -
шниот совет; 
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б) за членови: 
1. Ангел Арсов, член на Извршниот совет: 
2. Стојан Ќосев, член на Извршниот совет. 

3) Во Одборот за образование, наука и култура : 
а) за претседател: 

Д-р Иван Катарџиев . член на Извршниот 
совет; 

5) за членови: 
1. Славка Георгиева Андреевиќ, член на 

Извршниот совет; 
2. Д-р Никола Узунов, член на Извршниот 

совет, 4 

4) Во Одборот за здравство и социјална поли-
тика: 
а) за претседател: 

Младен Павловски, член на Извршниот 
совет; 

6) за членови: 
1. Б е ќ и р Ж у т а , член на Извршниот совет; 
2. Славка Георгиева — Андреевиќ, член на 

Извршниот совет. 
II. Со влегувањето во сила на ова решение пре-

станува да в а ж и Решението за именување претсе-
датели и членови на одборите на Извршниот совет 
(„Службен весник на СРМ" бр. 25/67). 

III. Ова решение влегува во сила со дено! 
на донесувањето, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија4*. 

Бр. 12-2369/1 
1 октомври 1968 година 

Скопје 

272. 
Врз основа на член 19 од Законот за организа-

цијата и работењето на Извршниот совет („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 17/65 и 16/67), Извршниот со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ 
НА ПОСТОЈАНИТЕ КОМИСИИ НА ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

I. Во постојаните комисии на Извршниот совет 
се именуваат: 

1. Во Административната комисија : 
а) за претседател: 

Ане Арсов, член на Извршниот совет: 
б) за членови: 

1. Б е ќ и р Ж у т а , член на Извршниот совет: 
2. Младен Павловски, член на Извршниот 

совет. 
2. Во Комисијата за помилување: 

а) за претседател: 
Славка Георгиева — Андреевиќ, член на 
Извршниот совет: 

б) за членови: 
1. Б е ќ и р Ж у т а , член на Извршниот совет; 
2. Таип Таипи, републички секретар за 

правосудство. 
3. Во Комисијата за кадровски прашања : 

а) за претседател: 
Мамуран Тахир, потпретседател на Извр-
шниот совет: 

б) за членови: 
1. Д-р Иван Катарџиев, член на Изврш-

ниот совет; 
2. Младен Павловски, член на Извршниот 

совет; 
3. Никола Бакулевски, секретар на Извр-

шниот совет. 
4. Во Комисијата за одликувања: 

а) за претседател: 
Мамуран Тахир, потпретседател на Извр-
шниот совет; 

б) за членови: 
1. Никола Б а р л е в с к и , секретар на Извр-

шниот совет; 
2. Т р а ј к о Кецкароски, началник на Упра-

вата за персонални прашања. 
И. Со влегувањето во сила на ова решение пре-

станува да в а ж и Решението за именување претсе-
датели и членови на постојаните комисии на Извр -
шниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 25/67У 
и Решението за р а з р е ш у в а њ е и именување претсе-
дател на Комисијата за помилувања („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 28/68). 

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

Бр . 12-2370/1 
1 октомври 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет. 
Д-р Пеевте Богоев, е. р 

273. 
Врз основа на точка I од Одлуката за дополну-

вање на Одлуката за определување состав на кон-
курсни комисии на стопански организации во Со-
цијалистичка Република Македонија број 79 од 25 
септември 1968 година. Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 
„ИНТЕКС" ЗДРУЖЕНО СТОПАНСКО ПРЕТПРИ-

ЈАТИЕ НА П АМУ ЧН АТ А ИНДУСТРИЈА 
ВО СКОЦЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за спро-
ведување на конкурсот за именување директор на 

Нитекс" Здружено стопанско претпријатие на па-
мучната индустрија во Скопје, се именуваат: 

1. ВАНДЕ Б А Н Д Е В С К И , потсекретар во Репу-
бличкиот секретаријат за индустрија и трго-
вија и 

2. СТОЈАН МАТКАЛИЕВ, потпретседател на 
Стопанската комора на Македонија . 

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

Бр. 10-2005/3 
1 октомври 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

274. 
Врз основа на член 20 од Законот за театрите и 

другите сценско-уметнички установи („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 16/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АНСАМБЛОТ 
ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ „ТАНЕЦ" — СКОПЈЕ 

1. Се именува за директор на Ансамблот за на-, 
родни игри и песни „Танец" — Скопје, ТОМА ЛЕОВ, 
од Скопје. 

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

Бр . 10-579/3 
1 октомври 1968 година 

Скопје 
Претседател 

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

Претседател 
на Извршниот совет, 
Д - р Ксенте Богоев, е. р. 
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О г л а с е н д е л 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. XI. 1967 година, страна 299, реден број 19, е за-
пишано бришењето на Домот за сместување на де-
ца и ученици „Македонка" од Штип. 

Престанокот на Домот за сместување на деца 
и з ченици „Македонка" — Штип ,е запишан во 
регистарот врз основа решението бр. 77-34/СРС-67 
од 21. УШ. 1967 година на работничкиот совет на 
Заедницата на производители на текстил ^Маке-
донка" од Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 416/67. (59) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 520, страна 1139, книга II, е запишано под 
фирма: Земјоделско стопанство „Слога*' — село 
Манастирец, Кавадарско. Предмет на работењето 
на стопанството е: земјоделско-градинарско и сто-
чарско производство, организирање производство 
на поледелски култури ка ј индивидуалните произ-
водители преку создавање разни видови коопера-
ции, вршење услуги од земјоделски карактер ка ј 
индивидуалниот и социјалистичкиот сектор, да ги 
обезбедува индивидуалните производители со ре-
продукциони материјали, како и да го презема ви-
шокот на нивните производи заради пласирање на 
пазарот. 

Стопанството е основано со одлука бр. 01—842 
од 28. X. 1967 година на работничкиот совет на 
Институтот за маслодајни култури — Кавадарци, 
со поделба на две работни организации под име: 
Земјоделска опитна станица — Кавадарци и Зем-
јоделско стопанство „Слога" — село Манастирец, 
Кавадарско. 

Стопанството ќе го потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат Атанас Димов Бошков, в. д. ди-
ректор, Гелев Спиро, книговодител, и Јован Јова-
нов, книговодител, во границите на овластувањето. 

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

бр. 1118 од 20. ХП. 1967 година. (191) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 520, страна 1139, книга II, е запишано след-
ното: Земјоделското стопанство „Слога" — село „Ма-
настирец, Кавадарско, е конституиран© на 1. XI. 
1967 година, согласно записникот од одржаниот со-
станок на 1. XI. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1119 од 20. ХП. 1967 година. (192) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1035, страна 153, книга V, е запишано след-
ното: Фирмата на Занаетчиското претпријатие за 
електрична и водоводна инсталација „Напредок" — 
Ѓорче Петров ,согласно одлуката бр. 01—236 од 22. 
V. 1967 година на работничкиот совет се менува и 
гласи: Монтажно-инсталатерско претпријатие „На-
предок" — Ѓорче Петров. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1095 од 8. XI. 1967 година. (210) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 1123, книга П, е запишано под 
фирма: Претпријатие за производство на неткаен 
текстил „Вардарка" — Неготино. Предмет на рабо-
тењето на претпријатието е производство и про-
дажба на неткаен текстил. 

Претпријатието е основано од Собранието на 
општината Неготино, со решение бр. 01—1810/1 од 
2. XI. 1967 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Петар Паунков, в. д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 1139 од 22. XI. 1967 година. (246) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1076, страна 349, книга V, е запишано след-
ното: Дејноста на Занаетчискиот сервис „Проспе-
ритет" — Скопје, согласно одлуката Ор. 81 од 27. 
УТИ. 1967 година на работничкиот совет и елаоо-
ратот за економска оправданост се проширува и со 
ѕидарофасадерски услуги. 

Од Окружниот стопански суд во СкоиЈе, Фи. 
бр. 854 од 13. И. 1967 година. 

Окружниот стопански суд ЕО Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 434, страна 571, книга И, е запишани след-
ното: Досегашниот потписник на Земјоделскине си* 
панство „Анска Река" — Валандово, Костовски 
Георги шеф на сметководството, е разрешен од 
должност и му престанува-правото за потпишување. 

За нов потписник на Земјоделското стопанство 
„Анска Х^ека" — хзаландово е пазухачен дипломи-
раниот економист атанас Каракаш чев, финансиски 
директор, КОЈ стопанството ке го потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето ,со стариот регистриран потписник Пеев Јо-
ван Миле, директор, сметано од 3. ХУо/ 10дина. 

ООврската пред банката е со два потписа. 
Од окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1x13 од АЛ. Ах. 19о/ година. (2<У) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и д у е л и т е , 
рег. бр. 518, страна х13х, книга и , е запишана под 
фирма: Кожарски комбинат — Високо — Продав-
ница во 'хитов хзелес, ул. „Маршал Тито" ор. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажоа на мало на чевли ,од кожа, крзнена и тек-
стилна конфекција, кожна, крзнена и од пластични 
маси галантерија и средства за заштита на раоога 
— производи од Кожарскиот комоинат — Високо, 
како и исти производи од други произведувачи ка-
ко дополнување на асортиманот. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Јхожарскиот комбинат — Високо, со одлука 
бр. Хх1—Х1и—1966/196/ година од 22. IV. 196/ година. 

1-аководител на продавницата е Ангел !зоде-
ничарев. 

Ххродавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие ,во границите 
на овластувањето. 1 , , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1082 од 15. XI. 1967 година. (263) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 343, страна 1095, е запишано следното: Деј-
носта на Мешовитото трговско претпријатие на ма-
ло „Бабуна" — населба „Чашка", согласно одлуката 
бр. 169 од 10. IV. 1967 година на работничкиот совет 
и елаборатот за економска оправданост се проши-
рува и со вршење услуги со камион и трактор — 
фергусон 35, на трети лица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 921 од 6. XI. 1967 година. (323) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. ХП. 1967 година, рег. бр. 10/62, книга I, е за-
пишана под фирма: Продавница број 11-ж во Би-
тола, ул. „Дунав" бр. 4 на Трговското претпријатие 
„Задругар" од Битола. Предмет на работењето на 
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продавницата е продажба на санитарни и технички 
уреди за потреби на домаќинството и занаетчис-
твото. 

Раководител на продавницата е Борис Наумов-
ски. 

Основач на продавницата е Трговското претпри-
јатие „Задругар" од Битола, со одлука бр. 3603 од 
2. XI. 1967 година од работничкиот совет и реше-
нието бр. 03—8310/1 од 30. X. 1967 година од Па-
зарната инспекција на Собранието на општината 
Битола. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 348/67. (342) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. ХП. 1967 година, рег. бр. 92/55, книга П, е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Настоски Тодор, раководител на 
Продавницата „Вартекс" во Прилеп, на Текстилната 
индустрија „Вартекс" — Вараждин. 

Се овластува Дамјан Ј. Ачковски, раководител, 
да ја потпишува продавницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 412/67. (372) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1168, страна 859, книга V, е запишана под 
фирма: Градежно-занаетчиска задруга „Монтер" — 
Битола — Самостоен погон во Скопје ,ул. „800" бр. 
13. Предмет на работењето на погонот е вршење на 
електроинсталатерски и зидарски услуги. 

Погонот е основан од задружниот совет на Гра-
дежно-занаетчиската задруга „Монтер" — Битола, 
со одлука бр. 146 од 3. XI. 1967 година. 

Погонот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Јордан Поповиќ, раководител во границите 
на овластувањето. 

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

бр. 1154 од 29. ХП. 1967 година . (447) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1169, страна 863, книга V, е запишано под 
фирма: Електро-инсталатерско претпријатие „Елек-
тра" — Скопје, ул. „Ленинова" бр. 7. Предмет на 
работењето на претпријатието е обавување елек-
троинсталатерска дејност. 

Претпријатието е основано од задружниот со-
вет на Електроинсталатерската задруга „Електра 
— Скопје, со одлука бр. 20 од 23. ХП. 1967 година, 
со прераснување на задругата во претпријатие. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Ристо С. Колев, в. д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Електро-инсталатерското претпријатие „Елек-

тра" — Скопје е конституирано на 23. ХП. 1967 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1289 од 29. ХП. 1967 година. (448) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1166, страна 851, книга V, е запишано под 
фирма: Фабрика за тутун — Сарајево — Стовариш-
те во Скопје, ул. „Раде Кончар" бр. 22. Предмет 
на работењето на стовариштето е продажба на го-
лемо и мало на тутун и тутунски преработки. 

Стовариштето е основано од работничкиот совет 
на Фабриката за тутун — Сарајево со одлука од 
одржаната седница на 30. VI. 1967 година. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Граовски Бојан .раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 1067 од 25. ХП. 1967 година. (449) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1170, страна 865, книга V, е запишано под 
фирма: Претпријатие за промет на големо и мало 
и услуги во прометот „Македонија-продукт" — 
Скопје, со седиште во село Драчево. Предмет на 
работењето на претпријатието е промет на големо 
и мало и тоа на: текстил, куса и плетена стока и 
конфекција ; галантериска и базарска стока и иг-
рачки; крзнена стока; ј ажарска стока, каделни и 
јутени производи; обувки, чизми и др. (секакви ви-
дови); кожа, седларска и ременарска стока и при-
бор; производи од гума, каучук и пластични маси; 
железарска и метална стока, велосипеди, машини за 
шиење и прибор; моторни возила, резервни делови 
и прибор; селскостопански машини и алати, веш-
тачки ѓубрива и средства за заштита на растени-
јата; нафтени деривати, мазива, масти (уља) и мас-
ти; фотографски и оптички апарати, инструменти 
и прибор; медицински, здравствени и научни апа-
рати и инструменти и прибор; музички инструмен-
ти ,радио-апарати, телевизори и ел., и прибор; ри-
барски материјали и прибор; спортски прибор; елек-
тротехнички материјали, пчеларски материјали и 
прибор; сатови и изработки од племенити метали; 
бои, лакови, хемикалии и прибор; парфимериска и 
козметичка стока; градежен материјал; огревно др-
во, ќумур и секаков друг огревен материјал; са-
нитарни и инсталациони материјали; стакло, пор-
целан и керамичка стока; намештај — дрвен, ме-
тален и др.; канцелариски материјал, книги, при-
бор за пишување, школски прибор и музикални; 
филатерија и прибор; стока и сточна храна, месо 
и месни преработки; житарици и млински прера-
ботки, семенска стока, животни намирници и пред-
мети за куќни потреби, деликатесни производи, про-
изводи на база шеќер и какао, млеко и млечни про-
изводи, леб и печиво, риба, пресна, смрзната ,сува, 
конзервирана, сите видови; алкохолни и безалко-
холни пијалоци; тутунски преработки, кибрит и 
прибор; индустриски растенија; лековити растенија, 
живина, ја јца , пердуви и дивеч; производи од до-
машна ракотворба и уметнички занаети, пожарни-
карски справи, материјал и прибор; мешана инду-
стриска стока, дрогериска стока; техничка стока за 
снабдување на производни претпријатија и занает-
чиството и тоа: машини, уреди, железарско-метална 
стока, бои и лакови; огнеотпорни материјали и не-
метали; технички горива и мазива, резервни делови, 
утензилии и прибор, електротехнички материјал, 
градежен материјал, алат и опрема и прибор за 
занаетчиството; 

Услуги во прометот и тоа: агенциски услуги, по-
среднички услуги, услуги во прометот на недвиж-
ности и движности, складиштење на стоки и чување 
на стоки, доверени на комитенти, комисиони услу-
ги и услуги на комисиона продажба на подвижни 
предмети и испраќачки услуги. 

Претпријатието е основано од основачите група 
граѓани, на основачкото собрание ,одржано на 11. 
XI. 1967 година и тоа: Коста Трајановски, Методија 
Лазевски, дипломиран правник, Атанас Трајковски, 
инженер агроном, Симеон Стојковски, д-р Владо К а -
рамазов, лекар, Ванде Атанасовски, Глигор Пецев, 
дипломиран економист, Горѓи Накев, техничар, Нов-
ко Петровски, Цветанка Мазаровска, Киро Кара -
киров, дипломиран правник, и Страхил Георгиев, 
инженер. 

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

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Претпријатието е конституирано на 11. XI. 1967 

година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1213 од 2& ХП. 1967 година. (450) 



21 октомври 1968 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Вр. 34 — Ор. 541 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1167, страна 855, книга V, е запишана под 
фирма: Фабрика за чевли „Коштана" — Врање — 
Продавница број 11 во Скопје, ул. „108" број 21. 
Предмет на работењето на продавницата и продаж-
ба на чевли и кожна галантерија — сопствени про-
изводи на фабриката и производи на други про-
изводители. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Фабриката за чевли „Коштана" — Врање, со од-
лука бр. 1491/2 од 22. XI. 1967 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Кралев Милош, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 1309 од 29. ХП. 1967 година. (452) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1171, страна 871, книга V, е запишана под 
фирма: Универзална работна организација „Борец" 
- Скопје, ул. „Првомајска" број 125. Предмет на 
работењето на претпријатието е: туризам и пропа-
ганда со следните дејности: организирање туристи-
чки патувања, излети и екскурзии во земјата; ор-
ганизирање летувалишта и одморалишта, самостојно 
и во пословна соработка со другите работни орга-
низации и пружање на сите потребни услуги во 
нив во земјата; организирање на изградба и ек-
сплоатација на кампови, мотели и пружање по-
требни услуги во нив; обавување на застапнички 
и посреднички работи со хотелските и угостител-
ските претпријатија и со останатите физички и 
правни лица, со цел за сместување и исхрана на 
патниците, туристите и давање на сите услуги во 
нив; организирање и разгледување на градот, гру-
по за домашните и странските патници и туристи; 
организирање посети на концентрационите логори 
на воените заробеници, интернирци и депортирци 
во земјата; организирање маршеви и походи на ис-
ториските патишта од НОБ; вадење на патни ис-
прави к а ј надлежните органи и визи к а ј странски-
те амбасади и претставништва за домашни патници; 
продажба на сите билети во јавниот сообраќај; 
обезбедување на преноќување и превоз на патници 
и туристи и обезбедување на сите видови услуги; 
организирање на водечките служби; организирање 
на такси-служби; организирање на фото-служби; 
организирање и продажба на лутрија и други игри 
на среќа; организирање на културно-уметнички и 
спортски приредби; врши услуги за организирање 
на саемски приредби и изложби; изработка и про-
дажба на сувенири предмети од домашна и стран-
ска изработка; врши и работи на економска про-
паганда; врши продажба на разни публикации со 
цел на популаризација на туризмот и угостител-
ството, угостителство; поправка на ТВ и радио-апа-
рати и електрични апарати за домаќинство, како и 
нафтени печки; кондураџиски поправки; крзнарски 
ски поправки и изработка на нови крзнарски рабо-
ти по порачка; поправка на сите видови оптички 
средства, одржување предавања за масовна народ-
на одбрана; посредување во промет; организација -"^ 
изработка на сувенири и продажба на истите; дак-
тилографско биро за вршење услуги — препишу-
вање на ракописи и други документи; водоинстала-
терски услуги и поправки. 

Претпријатието е основано од Сојузот на здру-
женијата на борците од НОБ на Социјалистичка 
Република Македонија — Општински одбор „Кале" 
— Скопје, со одлука бр. 592 од 27. ХП. 1967 година. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат Костовски Трајан, в. д. ди-
ректор, и Бурзевски Гиго, во границите на овлас-
тувањето. 

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

бр. 20/68 од 10. I. 1968 година. (453) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 621, страна 367, книга V, е запишана под 
фирма: Земјоделско-трговски комбинат „Агро-Скоп-
је" — Скопје, Продавница во Скопје, на ул. 719. 
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на сувомесни, млечни, алкохолни, и безалкохол-
ни пијалоци, свежо месо и сите видови прехран-
бени артикли, овошје, градинарски производи и 
школски прибор, тетратки, моливи и др. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Земјоделско-трговскиот комбинат „Агро-Скопје, 
Скопје, со одлука бр. 1723 од 17. X. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Трпевски Петре. 
Продавницата ќ е ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1086/67 од 11. I. 1968 година. (454) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 621, страна 367, книга V, е запишано под 
фирма: Земјоделско-трговски комбинат „Агро-Скоп-
је" — Скопје — Продавница во Скопје, ул. „Цветан 
Димов" бр. 96. Предмет на работењето на продав-
ницата е: продажба на сувомесни, млечни, алко-
холни и безалкохолни пијалоци, свежо месо и сите 
видови прехранбени артикли, овошје, градинарски 
производи и школски прибор (тетратки, моливи и 
ДРУГО). 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Земјоделско-трговскиот комбинат „Агро-Скопје" 
— Скопје, со одлука бр. 1723 од 17. X. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Киро Антевски. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1087/67 од 11. I. 1968 година. (455) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 621, страна 581, книга П, е запишано след-
ното: Фирмата на Земјоделското стопанство „Агро-
Скопје" — Скопје, согласно одлуката на работнич-
киот совет од одржаната седница на 13. ХП. 1967 
година, се менува и гласи: Земјоделско-трговски 
комбинат „Агро-Скопје" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фк. 
бр. 1250/67 од 21. ХП. 1967 година. (456) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
пег. бр. 1151. страна 789. книга V, е запишано под 
Фирма: „Пирин" — трговско претпријатие на голе-
мо за купопродажба. посредување и застапништво 
— Скопје, ул. ..Цетинска" бр. 24. Предмет на рабо-
тењето на претпријатието е: да врши купопродажба, 
посредување и застапништво на сите видови нова и 
половна опрема и механизација наменета за инду-
стријата. градежништвото и земјоделството: да ВР-
ШИ купопродажба и посредување на сите видови 
овошје и зеленчук: со сите видови земјоделски про-
изводи наменети за исхрана и за индустријата: 
сточна исхрана — сите видови на сточни производи: 
сите видови прехранбени производи; со ж и в а стока 
и месо: со сите видови текстил, позамантерија т* 
галантерија- со сите видови градежен материјал: 
го сите видови огревен матери! ал (огревно ДРВО. 
1 а глен, нагота и нафтени деривати): сите видови веш-
тачки ѓубрива и заштитни средства за земјодел-
ството; сите видови индустриска стока и произво-
ди: сите видови моторни возила (нови. половни и 
резервни делови), како и сите видови гуми за сите 
видови возила и механизација; сите видови гумо-



Стр. 542 —- Бр. 34 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 21 октомври 1968 

пластични материјали и производи; сите видеви на 
амбалажа (метална, дрвна и книжна); купопродаж-
бата и посредувањето според дејноста од точка 1 
до точка 15 ќе се обавува како во социјалистичкиот 
сектор, така и во приватниот сектор; застапници 
твото ќе се врши со застапување на разни фирми 
и фабрики од територијата на СФРЈ. 

Претпријатието е основано од основачите група 
граѓани, на основачкото собрание, одржано на 29. 
X. 1967 година и тоа: Гозев Илија, Костадинов Ман-
чо, Ципушев Славчо, Шуманска Ленче, Никола До-
нев, Јанушев Тома, Ципушев Ристо, Стамбов Тодор, 
Шопов Светислав и Тасев Јаначко. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Илија Гозев, в. д. директор, во грани-
ците на овластувањето. 

.Обврската пред банката е со еден потпис. 
Претпријатието е конституиран© на 29. X. 1967 

година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1229 од 15. ХП. 1967 година. (457) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1153, страна 797, книга V, е запишано под 
фирма: Претпријатие за посредување во прометот 
на книжарски материјали „Гевара" — Скопје, ул. 
.,758". Предмет на работењето на претпријатието е: 
посредување во прометот на книжарски материјали 
како што се: уметничка и стручна литература, 
учебници наменети за основните вредните и струч-
ните училишта и факултетите, машини за сметање 
и пишување, грамофонски плочи, и други школски 
матери!али како и собирање на реклами од стопан-
ски организации за редакциите на разни весници, 
списанија, радиото и телевизијата. 

Претпријатието е основано од основачите група 
граѓани, на основачкото собрание одржано на 30. 
XI. 1967 гонина и тоа: Драган Јачевски, Стеван 
Попов. Воислав Славковић Тра јан Јовчевски. Б л а -
гота Донковски, Радојко Николов, Ефтим Јамков, 
Павлинка Јаневска, Иван Гиновски и Вера Цвет-
ковска. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Драган Јаневски, в. д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Претпријатието е конституирано на 15. ХП. 1967 

година. . 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1246 од 20. ХП. 1967 година. (458) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1154, страна 801, книга V, е запишано под 
фирма: Претпријатие за изведување на браварски 
работи и услуги „Феролималд" — Скопје, населба 
„Козле", ул. „КО-1"бб. Предмет на работењето на 
претпријатието е вршење браварска дејност. 

Претпријатието е основано од задружниот совет 
на Браварската задруга „Феролималд" — Скопзе со 
одлука од одржаниот состанок на истиот на 5. XI. 
1967 година, со прераснување на задругата во прет-
пријатие. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Џерков Ристо ,в. д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Обврската пред банкаа е со еден потпис. 
Претпријатието е конституиран© на 5. XI. 1967 

година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје ,Фи. 

бр. 1249 од 20. ХП. 1957 година. (459) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1155, страна 805, книга V, е запишано под 
фирма: Претпријатие за промет на големо и мало 
со фајансови плочи и посредување во прометот на 
индустриски стоки, земјоделски производи и др. 

„Гарант Македонија" — Скопје, ул. „Браќа Милади-
нови" бб., населба „Пролет". Предмет на работење-
то на претпријатието е: промет на големо и мало 
со фајансови плочи и посредување во прометот на 
мешани индустриски стоки; земјоделски производи: 
градежни материјали; електрични материјали и 
текстил, производи од гума, каучук, пластика и 
друго; земјоделски машини и алатки; вештачки 
ѓубрива и средства за заштита на растенијата; ж и -
тарици и млински преработки; леб, бели печива и 
др.; стока, ситна, сточна храна, сточни производи, 
добиток и добиточни производи; месо, млеко, млеч-
ни производи и др.; земјоделски производи; живи-
на, ј а јца ; мешани индустриски стоки; стакло, порце-
лан и керамички стоки; моторни возила, резервни 
делови, прибор и алат; бои, лакови, хемикалии и 
прибор; железарија и метални стоки; хартија од се-
каков вид, алкохолни и безалкохолни пијалоци 
и др. 

Претпријатието е основано од основачите — гру-
па граѓани, на основачкото собрание, одржано на 
5. X. 1967 година и тоа: Димушевски Душко, еко-
номист, Томислав Ѓорѓевиќ, економски техничар, 
инженер Методија Димевски, Филиповски Јован, 
Лазевски Методија, Илиевски Доагољуб, Крстевски. 
Томислав, Најдовски Методија, Петровска Веселин-
ка, Кралевски Борис, Стојковска Светлана, Ко-
стовска Олга, Кралевска Вера и Паковска Зорица. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Димушевски Душко, во границите на 
овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Претпријатието е конституирано на 5. X. 1967 

година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1124 од 21. ХП. 1967 година. (460) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1157, страна 813, книга V, е запишана под 
фирма: Работна организација за универзална трго-
вија на големо и мало „Младост" — Скопје, насел-
ба „Маџари П". Предмет на работењето на прет-
пријатието е: купопродажба, посредување во про-
метот (услуги), консигнација и застапување на сите 
видови земјоделски производи и земјоделско-инду-
стриски производи; сите видови растенија и леко^ 
вити растенија; сите видови сточна храна, сточни 
производи, жива стока, живина и производи од ж и -
винарството; сите видови репроматеријали за зем-
јоделството, вештачки ѓубрива, заштитни средства 
на растенијата, сите видови семенски материјали и 
се друго од оваа гранка; сите видови нова и полов-
на опрема за земјоделството; механизација и сите 
приклучни машини, како и сите видови опрема и 
механизација за сите гранки во стопанството, уста-
новите, општествено политичките организации и 
другите институции; сите БИДОВИ градежни и огрев-
ни материјали; сите видови индустриски стоки и 
производи и репроматеријали за индустријата; сите 
видови прехранбени — индустриски производи; си-
те видови моторни возила и резервни делови; срхте 
видови гумопластични производи; сите видови зем-
јоводци (зем јово дни животни) наменети за домаш-
ната прехранбена индустрија или барани за извоз 
преку извозничките претпријатија; сите видови не-
подвижности и подвижни имоти; сите видови га-
лантериски и позамантерски производи и стоки, 
врши откуп преку откупни станици и организира 
складишта; купопродажба, посредување во проме-
тот, констатацијата и застапувањето го врши како 
во социјалистичкиот сектор, така и во индивидуал-
ниот сектор. 

Претпријатието е основано од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Младост", село Чашка, 
со одлука бр. 411 од 14. XI. 1967 година. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат • 
и раздолжуваат Гиевски Ванчо, в.д. директор, и Ге-
оргиевски Илија Даме, во границите на овластува-
њето. 



•21 октомври 1968 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр, 34 — Стр., .543 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Работната организација за универзална тргови-

ја на големо и мало „Младост"" — Скопје, населба 
„Маџари П" е конституирана на 18. ХП. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1276 од 25. ХП. 1967 година. (462) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријати јата и дуќаните, 
рег. бр. 1158, страна 817, книга V, е запишано под 
фирма : „Нов живот" — претпријатие за производ-
ство на шамии од сите видови и перење ка теписи 
— Скопје, ул. „Индустриска" бр. 8. Предмет на 
работењето на претпријатието е производство и 
продажба на печатени шамии од сите видови, на 
големо и мало и перење на теписи. 

Претпријатието „Македонски фолклор" со од-
лука бр. 2092 од 1. XI. 1967 година на работничкиот 
совет со одвојување на единицата печатени шамии 
во самостојно претпријатие. 

Претпријатието ќе го потпишува, з адолжува и 
раздолжува Сали Сали, в.д. директор, во границите 
на овластувањето. 

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

бр. 1164 од 26. ХП. 1967 година. (463) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријати јата и дуќаните, 
рег. бр. 1159, страна 821, книга V, е з апишана под 
фирма: Молеро-фарбарска задруга „Идеал" — Скоп-
је, ул. „Маршал Тито" бр. 84. Предмет на работе-
њето на задругата е молеро-фарбарска дејност. 

Задругата е основана од основачите — група 
граѓани на основачкото собрание, одржано на 7. 
XI. 1967 година и тоа: А к и ф Демир, Апостоловски 
Вељо, Огњанов Никола, Атанасковиќ Трајко , К р а -
л е в с к и Спиро, Б л а ж е в с к и Божин, Василевски 
Петре, Филиповски Славе, Сињорин Бранко, Ко-
стовски Христифор и Џонов Благо ја . 

Задругата ќе ја потпишува, з адолжува и раз-
должува Џонов Благоја , в.д. директор во границите 
на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Членови ча привремениот управен одбор се: 

Костовски Христифор, претседател на управниот 
одбор. Апостоловски Вељо, Василевски Петре, Си-
њорин Бранко и Џонов Благоја . 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
ор. 1168 од 27. ХП. 1967 година. (464) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријати јата и дуќаните, 
рег бр. 1160, страна 825, книга V. е запишано под 
фирма: Претпријатие за превоз-утовар-растовар и 
други услуги „Победа-транспорт" — Скопје, ул. 
„Маршал Тито" во приземните простории на хотел 
..Бристол". Предмет на работењето на претпријатие-
то е: вршење услуги за утовар, растовар, превоз и 
други услуги на фабрики, претпријати ја и приватни 
лица. 

Претпријатието е основано од основачите, на 
основачкото собрание, одржано на 15. X. 1967 годи-
на и тоа: Ровчанин Џафер , Ѓорѓевски Крсте, Зукор-
чиќ Селман, Јовановски Момчило, Мекиќ Мурфета . 
Стефановски Станиша, Ровчанин Форид, Ѓорѓески 
Петре. Оковиќ Спахо, Зукорлиќ Ш е ф к и ј а , .Тејина 
Мурат и Хасанбеговиќ Вехбија. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, з адолжу-
ваат и раздолжуваат Зукорлиќ Селман, в.д. дирек-
тор. и Оковиќ Спахо, основач, во границите па 
овластува н>ето. 

Обврска пред банката е со два потписа. 
Претпријатието за превоз, утовар, растовар и 

други услуги „Победа-транспорт" — Скопје е кон-
с т р у и р а н о на 15, XI. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1257 од 28, ХП. 1967 година (465) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпри јати јата и дуќаните, 
рег. бр. 1162, страна 833, книга V, е запишано под 
фирма : Претпријатие за трговија, туризам и уго-
стителство „Трго-турист" — Скопје, ул. „Н. Н. Бор-
че" бр. 27. Предмет на работењето на претпријатие-
то е: издавачка — применета графика , декора-
тивно сликарство — фотографија , филмови — су-
венири, продукција на грамофонски плочи, естрад-
на организација , организација на бироа за преписи, 
размножување и преводи — економска пропаганда. 

Претпријатието е основано од работничкиот со-
вет на Претпријатието за стоковен промет, тури-
зам и угостителство „Генералтурист" — Инџија , со 
одлука од 25. XI. 1967 година, со издвојување на 
ф и л и ј а л а т а во Скопје во претпријатие под име: 
Претпријатие за трговија, туризам и угостителство 
.,Трго-турист" — Скопје. 

Претпријатието ќ е го потпишува, задолжува и 
раздолжува Љубомир Ѓорѓевски, в.д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Претпријатието за трговија, туризам и угости-

телство „Трго-турист" — Скопје е к о н с т р у и р а н о на 
16. XI. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1219 од 29. ХП. 1967 година. (466) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот н а претпријати јата и дуќаните, 
рег. бр. 1163, страна 837, книга V, е запишана под 
ф и р м а : Трговска и производна работна организа-
ција на големо и мало „Квалитет" — Скопје. Пред-
мет на работењето на претпријатието е: производ-
ство на лесна к о н ф е к ц и ј а и трикотажа (изработка 
во свој погон и на сиц) и промет со галантерија и 
позамантерија, пластика и пластични производи, 
млеко и млечни производи, месо и сувомесни про-
изводи како и сите видови земјоделски производи, 
ж и т а р и ц а овошје и зеленчук. 

Претпријатието е основано од основачите гру-
па граѓани, на основачкото собрание, одржано на 
12. XI. 1967 година и тоа: Белковски Гуро, Т р а ј к о в -
ски Перо, Стојковски Милош, Алампиевска Цве-
танка, Настевски Бранко, Бошковски Благо ја , Спа-
совски Бошко, К а л и ј а Иванов, Велески Димче, Па-
не Димитров и Рислтов Љубе. 

Претпријатието ќе го потпишува, з адолжува и 
раздолжува Белковски Гуро, в.д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Трговската и производна работна организација 

на големо и мало „Квалитет" — Скопје, е консти-
туирана на 13. XI. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи 
бр. 1170 од 28. ХП. 1967 година. (4671 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријати јата и дуќаните, 
рег. бр. 1164, страна 841, книга V, е запишано под 
фирма : „Разнопромет" — трговско претпријатие зе 
вршење агенциски посреднички услуги со промет 
на стоки — Скопје. Предмет на работењето на 
претпријатието е вршење услуги во прометот на 
регуларни половни стоки. 

Претпријатието е основано од основачите 
група граѓани, на основачкото собрание, одржано на 
11. X. 1967 година и тоа: Куцулоски Васко. Гаври-
л о в е ™ Благо ја . Тодоровски Вељо. Јаневски Доксе, 
Ветеров Кузман, Зунгулов Ратко, Тупоски Атанас, 
Голибеговски Русе, Гурѓевиќ Живадин , Тра јковски 
Атанас. Петровиќ Станислав и Дулоски Спасе. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Тупоски Атанас, в.д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис 
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Претпријатието е конституирано на 11. X. 1967 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1260 од 29. ХП. 1967 година. (468) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 523, страна 1155, книга П, е запишано под 
фирма: Претпријатие за откуп и пласман на зем-
јоделски производи и друга стока од широка по-
трошувачка на мало и големо „Југо-Вардар" — Гев-
гелија, ул. „Маршал Тито" бр. 50. Предмет на рабо-
тењето на претпријатието е: откуп и пласман на 
земјоделски производи, продажба на градежни ма-
теријали, набавка и продажба на семенски матери-
јали »заштитни средства, земјоделски алати, сите 
видови на репроматеријали, вршење на разни услу-
ги и посредување, набавка и продажба на стока од 
широка потрошувачка, на мало и големо 

Претпријатието е основано од основачите — 
група граѓани, на основачкото собрание, одржано 
на 17. ХП. 1967 година и тоа: А. Брзилов, Џ. Сивов, 
Т. Станкова, Н. Дојранлиева, П. Прошев, И. Шу-
тев, Г. Брзилов, Р. Петар, Р. Атанасов, Р. Прода-
нов, Вл. Станков, Ф. Хаџи Митров, Д. Зафиров, В. 
Дојранлиев, Ј. Коларов, В. Туџаров, Ј . Венов, Т. 
Хаџи Митров, Б. Камберов и Т. Брзилов. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Брзилов Лазаров Андон, в.д. директор, 
во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Претпријатието е конституирано на 17. Ш. 1967 

година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1298/67 од 23. I. 1968 година. (502) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1180, страна 945, книга V, е запишана под 
фирма: „Неон" — занаетчиско-услужна електроин-
сталатерска браварска и лимарска задруга — 
Скопје, населба „Вардар" бб. Предмет на работење-
то на задругата е електроинсталатерска, браварска 
и лимарска дејност. 

Задругата е основана оц основачите — група 
граѓани, на основачкото собрание, одржано на 24. 
I. 1968 година и тоа: Белаковски Томислав, Тонов Д. 
Тимослав, Василевски Благоја, Милановски Ристо, 
Кушевски Борис, Настевски Георги, Јаневски П. 
Душан, Несторовски К. Драгољуб, Василевски 
Здравко, Петрушевски Милан, Младеновски С. 
Трајко, Таневски Ристо, Костов Нако, Илиевски Ш. 
Киро, Наумовски Андреја, Петровски Ристо, Цвет-
ковска Деса, АЈТОВ Ристо и Димовски Драган 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Јаневски П. Душан, в.д. директор ^о 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со елен потпис. 
Членови на привремениот управен одбор се: 

Цветкова Деса, Младеновски Трајчо, Петрушевски 
Милан и Беликовски Томислав. Претседател на 
управниот одбор е Цветковска Деса. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1227/67 од 31. I. 1968 година. (520) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 919, страна 357, книга IV, е запишано след-
ното: Фирмата на Претпријатието за текстилне 
конфекција „Цветан Димов" — Скопје, с о г л а с и од-
луката на работничкиот совет од одржаната седни-
ца на 20. ХП. 1967 година се дополнува и гласи: 
Претпријатие за текстилна конЛекттиЈа и ПРОМЕТ на 
ГОТТР*»О и мало со ТЕКСТИЛ И тексти ТТ**И ППОИЧВОПИ, 
посредувале во прометот на сите ^итгови ИНЈПГСТРИ-
ски и земјоделски стоки ..Цветан Димов" — Скопје. 

Исто така со гореттитипаната одлука и елаб<— 
тот за економска оправданост, дејноста се проши-
рува и со: промет со текстил и текстилни производи 

на големо и мало, посредување во прометот на сите 
видови индустриски и земјоделски стоки и изра-
ботка на конфекција и трикотажа. 

Покрај директорот Степановски Трајан, споме-
натото претпријатие ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, и но-
воназначениот потписник Миленковски Стоил, ш е ф 
на сметководството. 

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

бр. 963/67 од 23. I. 1967 година. (532) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 40, страна 1089, книга I, е запишано след-
ното: Дејноста на Градежно-занаетчиското и услуж-
но претпријатие „Пролет" — Скопје, согласно одлу-
ката бр. 0201-36 од 11. I. 1968 година на работнич-
киот совет и елаборатот за економска оправданост 
се проширува и со: промет на големо и мало на 
обоени метали, неметали, артикли од металната ин-
дустрија, електроматеријали, артикли од хемиската 
индустрија, градежни материјали, артикли од дрв-
ната индустрија, артикли од индустријата за хар-
тија, артикли од индустријата за гуми и сиот вид 
на амбалажа, посредување во прометот како и 
услуги во прометот со основни средства. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 49 од 30. I. 1968 година. (535) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1098, страна 795, книга V, е запишана под 
фирма: „Феникс" — универзално трговско претпри-
јатие на големо и мало — Скопје — Продавница 
во Тетово, ул. „Цетинска" бр. 47. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е продажба на мало на 
колонијални стоки и стоки во состав на регистра-
цијата на работната организација. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Феникс" — универзално трговско претприја-
тие на големо и мало — Скопје, со одлука од 23. XI. 
1967 година. 

Раководител на продавницата е Терзија Феми. 
Продавницата ќ е ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1261/67 од 24. I. 1968 година. (547) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9. I. 1968 година, рег. бр. 11/55, книга IV, е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола на Тргов-
ското претпријатие „ П р е ч а н с к о Езеро" — Ресен. 
Предмет на работењето на продавницата е тргови-
ја на мало со мешани стоки. 

Раководител на продавницата е Гроздановски 
Митре. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Преспанско Езеро" — Ресен, со одлука 
бр. 1 од 3. I. 1968 година од работничкиот совет и 
решението бр. 08-86/1-1 од 4. I. 1968 година од П а -
зарната инспекција на Собранието на општината 
— Битола. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го 
потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 10/68. (558) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. I. 1968 година, рег. бр. 29/66, книга I, е запишана 
под фирма: Продавница број 13 во село Долно Ори-
зари, Битолско, на Самостојниот погон „Пелагони-
ја" од Битола, на Индустриско-прехранбениот ком-
бинат „Конзерваекспорт", со седиште во Скопје. 
Предмет на работењето на Продавницата е: про-
дажба на сите видови овошје и зеленчук, конзер-
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ви, шеќерни и чоколадни производи, вафел-про-
изводи, безалкохолни и алкохолни оригинал ф л а -
ширани пијалоци и други прехранбени продукти 
за кои постои регистрација. 

Раководител на продавницата е Димитар Не-
дановски. 

Продавницата е основана од „Конзерваекспорт" 
— Скопје, со одлука бр. 0101/0363-145 од 13. I. 1968 
година од работничкиот совет и решението бр. 
04-10132/1 од 28. ХП. 1967 година на санитарниот 
инспектор на Собранието за општината — Битола. 

Потпишувањето ќе го врши истото лице што го 
потпишува и Погонот „Пелагонија" — Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 31/68. (564) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1184, страна 965, книга V, е запишана под 
фирма: Градежна занаетчиска задруга „Ѕидар" — 
Скопје, ул. „800" бр. 13 (Автокоманда). Предмет на 
работењето на задругата е вршење електроинстала-
терски и ѕидарски услуги. 

Задругата е основана од задружниот совет на 
Градежно-занаетчиската задруга „Монтер" — Б и -
тола, со одлука бр. 20 од 2. П. 1968 година, со из-
двојување на Самостојниот погон во Скопје во за -
друга под име: Градежно занаетчиска задруга 
„Ѕидар" — Скопје. 

Раководител на задругата е Поповиќ Јордан, 
в.д. директор. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Поповиќ Јордан, в.д. директор, во грани-
ците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Претседател на привремениот задружен совет 

е Дијанисиева Здравка, согласно записникот број 18 
од 3. П. 1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 133 од 20. П. 1968 година. (610) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1168, страна 859, книга V, е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Самостојниот погон во Скопје, ул. „800" 
бр. 13, на Градежно занаетчиската задруга „Мон-
тер" — Битола, бидејќи со одлука бр. 20 од 2. П. 
1968 година на Задружниот совет на Градежната за-
наетчиска задруга „Монтер" — Битола прераснува 
во задруга под име: Градежна занаетчиска задруга 
„Ѕидар" — Скопје, ул. „800" бр. 13 (Автокоманда). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 150 од 20. П. 1968 година. (611) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1185, страна 969, книга V, е запишана под 
фирма: Завод за осигурување и реосигурување „Бе-
оград" — Белград — Филијала Белград — Послов-
ница во Скопје, ул. „Христијан Карпош" број 108. 
Предмет на работењето на пословницата е обавува-
ње на сите видови осигурување имоти и лица со 
кои се бави Заводот, освен осигурување на лица со 
кои се бави Заводот за социјално осигурување. По-
словницата во Скопје нема право да се бави со ра-
боти за реосигурување и соосигурување. 

Пословницата е основана од Заводот за осигу-
рување и реосигурување „Београд" — Белград, со 
одлука на работничкиот совет од одржаната седни-
ца на 19. ХП. 1967 година. 

Пословницата во Скопје ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува Ивановски Методија, ди-
ректор, во границите на овластувањето. 

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

бр. 82 од 21. И 1968 година (614) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1187, страна 977, книга V, е запишан под 
фирма: Занаетчиски дуќан за шиење „8 март" — 
Скопје, ул. „Гуро Ѓаковиќ" бр. 25. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е: вршење шивачки услуги по 
порачка, на сите видови женска облека, машки и 
женски долен веш, постелина, производство на раз-
ни работни алишта, работни мантили, детска обле-
ка, штопување на женски и машки чорапи, кроење 
и друго што е слично на шивачката дејност. 

Дуќанот е основан со одлука бр. 20 од 26. I. 1968 
година на работничкиот совет на Занаетчиско-ши-
вачкото претпријатие „Солидарност" — Скопје со 
издвојување на работната единица — женско одде-
ление „8 март" — Скопје во Самостоен занаетчиски 
дуќан „8 март" — Скопје. 

Дуќанот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува Даринка Димитровска, в.д. директор, во гра-
ниците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Занаетчискиот дуќан за шиење „8 март44 — 

Скопје е конституиран на 23. I. 1968 година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 184 од 23. П. 1968 година. (615) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 482, страна 1348, книга I, е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Работната единица — женско одделение 
„8 март" — Скопје на Занаетчиско-шивачкото прет-
пријатие „Солидарност" — Скопје, бидејќи со од-
лука на работничкиот совет на претпријатието од 
одржаната седница на 26. I. 1968 година се издвоју-
ва во Самостоен занаетчиски дуќан за шиење „8 
март" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 210 од 23. П .1968 година. (616) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 984, страна 899, книга IV, е запишано след-
ното: Дејноста на Ѕидаро-фасадерската задруга 
„Оникс" — Скопје, согласно одлуката на задруж-
ниот совет од одржаната седница на X. 1967 година, 
се проширува и со промет со градежни материјали 
и огревно дрво. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1057/67 од 19. П. 1968 година. (617) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 944, страна 5, книга IV, е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Сервисната 
служба во Скопје на ул. „Орце Николов" бр. 88, на 
Фабриката за разладни уреди „Југострој" — Бел-
град — Шерметковски Боге е разрешен од долж-
ност и на истиот му престанува правото за потпи-
шување. За раководител е назначен Јовановски 
Живко, ВК монтер и електротехничар, к а ј сервис-
ната служба во Скопје, кој ќе ја потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овластува-
њето, сметано од 12. П. 1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 171 од 19. П. 1968 година. (618) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 462, страна 765, книга П, е запишано след-
ното: Досегашниот директор на „Хидромонтажа" — 
претпријатие за водовод и канализаци1а — Скопје, 
ул. градски парк (барака) до Дирекцијата на . З а -
град — Шереметковски Боге е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За в.д. директор на „Хидромонтажа" — прет-
пријатие за водовод и канализација — Скопје е на-
значен Методија Христовски, кој претпријатието ќе 
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го потпишува, задолжува и раздолжува, во грани-
ците на овластувањето, сметано од 21. П. 1968 го-
дина. 

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

бр. 212 од 27. П. 1968 година. (619) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1138, страна 721, книга V, е запишано след-
ното: Дејноста на Ѕидаро-фасадерското и молеро-
фарбарското претпријатие „Скопје" — Скопје, со-
гласно одлуката бр. 167 од 24. I. 1968 година се про-
ширува и со браварски, електроинсталатерски и 
столарски работи. 

Фирмата на споменатото претпријатие со горе-
цитираната одлука бр. 167 од 24. I. 1968 година, на 
работничкиот совет на претпријатието се менува и 
гласи: Градежно претпријатие „Скопје" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 124 од 19. П. 1968 година. (620) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 275, страна 67, книга П, е запишана под 
фирма: Претпријатие за промет, сервис и ремонт 
на големо и мало „Агроремонт" — Тетово — Бен-
зинска помпа со сервис и ремонт на големо и мало 
,,Агроремонт" — Тетово — Бензинска помпа со сер-
вис и работилница за поправка на сите видови мо-
торни возила во Тетово. Предмет на работењето на 
бензинската помпа е: продажба на нафта и н а ф -
тени деривати на големо и мало, ремонт и поправка 
на сите видови моторни возила, градежни машини 
и земјоделски машини и алатки, опрема и обаву-
вање на браварска дејност. 

Бензинската помпа е основана од работничкиот 
совет на „Агроремонт" — Тетово, со одлука бр. 
03-5433 од 30. ХП. 1967 година. 

Раководител на бензинската помпа е Дабевски 
Дабев Воислав. 

Бензинската помпа со сервис и работилница ќе 
ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 157 од 20. П. 1968 година. (621) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 666, страна 451, книга V, е запишана под 
фирма: „Газела" — индустрија за чевли и гумени 
производи —- Скопје — Продавница во Тетово, ул. 
„Страшо Симонов" бр. 7. Предмет на работењето па 
продавницата е продажба на чевли и гумени про-
изводи. 

Продавницата е основана од „Газела" — инду-
стрија за чевли и гумени производи — Скопје, под 
присилна управа, со решение бр. 0301/10 од 14. П. 
1968 година. 

Раководител на продавницата е Петровски Бла-
гоја. 

Продавницата ќе ја потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат потписниците на Самостојниот по-
гон трговска мрежа во Скопје, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 121 од 19. П. 1968 година. Г622) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 352, страна 195, книга П, е запишана под 
фирма: Туристичка жичара „Попова Шапка" ~ 
Тетово. Предмет на работењето на жичарата е про-
воз на патници и стоки. 

Жичарата е основана од работничкиот совет на 
Угостителското претпријатие „Нов живот" — Те-
тово, со одлика бр. 6 од 8. I, 1968 година. 

Раководител на жичарата е Димовски Момчило. 
Туристичката жичара „Попова Шапка" — Те-

тово ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува 
Димовски Момчило, в. директор, во границите на 
овластувањето. 

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

бр. 45 од 23. П. 1968 година. (627) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 340, страна 1617, книга I, е запишано след-
ното: Дејноста на Претпријатието за стопанисува-
ње со станбени згради — село Јегуновце (населба-
та), согласно одлуката на советот на работната за-
едница од одржаната седница на 15. ХП. 1967 годи-
на и елаборатот за економска оправданост, се про-
ширува и со водовод и канализација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 12 од 21. П. 1968 година. (625) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1087, страна 445, книга V, е запишана под 
фирма: „Унион" — трговско претпријатие на голе-
мо и мало со посредување — Скопје — Продавница 
во Куманово, плоштад „Маршал Тито" бб. Предмет 
на работењето на продавницата е промет на мало 
на индустриски стоки од сите домени. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Унион" — трговско претпријатие на големо и 
мало со посредување — Скопје, со одлука бр. 479 
од 30. I. 1968 година. 

В. д. раководител на продавницата е Цаневски 
Боро. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие — директорот 
Стојчевски Бранко, во границите на овластувањето. 

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

бр. 202 од 29. П. 1968 година. * (632) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
страна 459, е запишан под фирма: Механичко ли-
марско претпријатие „11 ноември" — Куманово — 
Работнички ресторан од затворен тип во Куманово 
Предмет на работењето на ресторанот е подготву-
вање на сите видови топли и студени јадења за по-
јадок и ручек, набавка и продажба на сите видо-
ви сувомесни производи како и конзервирани пре-
хранбени артикли, набавка и продажба на ситг 
РИДОВИ безалкохолни пијалоци, набавка и продаж-
ба на сите видови цигари, набавка и продажба (то-
чење) на пиво, подготвување на топли и студени 
јадења за појадок и ручек како и набавка и про-
дажба на другите артикли од точка 1 до 5 од овој 
член ќе се врши само за работниците на основач-
кото собрание. 

Ресторанот е основан од работничкиот совет на 
Механичкото лимарско претпријатие „И ноември. 

- Куманово, со одлука бр. 042 од 8. I. 1968 година 
Работничкиот ресторан од затворен тип во Ку-

маново ќе го потпишува, задолжува и раздолжувл 
Пешевски Милорад, раководител во границите нп 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 73 од 14. П. 1968 година. (633) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 251, страна 1087, книга Т, е запишано след 
ното: Досегашниот директор на III ум еко-индустри-
скиот комбинат „Осогово" — Крива Паланка, Ни-
коловски Ангелко е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За директор на Шумско-индустрискиот комби-
нат „Осогово" —> Крива Паланка е назначен инже-
нер Димитар Владимиров Срчоков, кој комбинатот 
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ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, со старите регистрира-
ни потписници и тоа: Никола Ванев Младеновски, 
ш е ф на сметководството, и Стојанче Максимов По-
повски, ш е ф на комерцијално™ одделение, сметано 
од 22. I. 1968 година. 

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

бр. 80 од 20. П. 1968 година. (634) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1188, страна 989, книга V, е запишано под 
фирма: Претпријатие за производство и уградба 
на изолационен материјал, емулзија и асфалт 
„Изолтерма" — Св. Николе — Претставништво во 
Скопје, ул. „250" бр. 21а. Предмет на работењето на 
претставништвото е уградба на производите за изо-
лација и изведување на азболит по лу топли патоси и 
тврдоливен асфалт. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Претпријатието за производство и уград-
ба на изолационен материјал, емулзија и асфалт 
„Изолтерма" — Св. Николе, со одлука бр. 1102 од 
30. УШ. 1966 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Сандев Милев Трајче, раководител, 
во границите на овластувањето, кој е потписник 
само за административно послување а не и на 
жиро-сметката. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 71 од 21. П. 1968 година. (637) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1189, страна 997, книга V, е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Механизација" — Приштина — Стовариште во 
Скопје, ул. „Рузвелтова" бр. 68, локал 1. Предмет 
на работењето на стовариштето е обавување тргов-
ски дејности на големо и мало од струката: мотор-
ни возила, резервни делови, гуми и прибор, огно-
гасни справи, материјал и прибор, пчеларски мате-
ријал и прибор за стоваришта, како и селскосто-
пански машини и алат, вештачки ѓубрива и сред-
ства за заштита на растенијата, сточна храна, ја-
жарска стока, каделни и јутени производи — по пат 
на транспорт. 

Стовариштето е основано од работничкиот совет 
ла Трговското претпријатие на големо и мало ..Ме-
ханизација" — Приштина, со одлука бр 01-6378/РС 
од 16. ХП. 1967 година. 

Раководител на стовариштето е Трај КОР,ски 
Богдан, машински техничар. 

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 175 од 27. П. 1968 година. (638) 

МАЛИ ОГЛАСИ 

Се огласуваат за неважни следните 
загубени документи: 

Лична карта бр. 185 на име Љубомир Дими-
триоски, е. Белица, М. Брод. (6783) 

Оружен лист на име Раде Белиќ, Линион И, 
влез У1/121, Нови Сад. (6790) 

Воена книшка издадена во Кичево на име Ти-
хомир . Димитриески. е, Дебреште, Прилеп, (6792) 

Пасош МА. 009437, издаден од ОВР — Ресен на 
име Амида Зизовска. ул. „5 ноември" бр. 45, Ресен. 

(6818) 
Пасош СА — 611676, издаден од ОВР — Ресен 

на име Ариф Зизовски, ул. „5 ноември" бр. 43, Ре-
сен. (6819) 

Воена книшка и здравствен лист издадени од 
Чаплина на име Томислав Ацевски, е. Заполжани, 
Прилеп. (6844) 

Уверение бр. 211, за положен испит квалифи-
куван возач категорија „2" издадено од СВР — Кру-
шево на име Богоја Шипниковски, нас. „Сингелиќ" 
ул. „854" бр. 82, Скопје. (6866) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Би-
тола на име Александар Б. Ристовски, ул. „Н. Те-
сла" бр. 134а/Т, Битола. (6926) 

Воена книшка на име Арслан Б. Иља зи, е. Бро-
дец, Тетово. (6962) 

Чек бр. 170045 за потрошувачки кредит на 
сума од 1000 н. д. издаден од Комерцијалната бан-
ка во Кочани на име Пандурка Санде Стаменков^, 
ул. „Браќа Миладиновци" б. б. Виница. (6964) 

Воена книшка издадена од Љубљана на име 
Душко Павле Цветановски, ул. „3 македонска удар-
на бригада" Куманово. (6689) 

Воена книшка издадена во Скопје на име Три-
фун Петрушевски, е. Врачевце, Куманово. (7055) 

Работна книшка издадена во Куманово на име 
Трифун Петрушевски, е. Врачовце, Куманово. (7056) 

Здравствена легитимација бр. 39305, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Фикрије Души, ул. „Сло-
бодан Пепоски" бр. 12, Гостивар. (5264) 

Здравствена легитимација бр. 9389, издадена од 
Делчево на име Иван Христов, е. Саса, Делчево. 

(5265) 
Здравствена легитимација на име Тони Кава-

линоски, е. Бистрица, Битола. (5266) 
Здравствена легитимација издадена од Битола 

на име Веле Георгиевски, ул. „М. Т. Живкова" бр. 
32, Битола. (5267) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Драгица Нешевска, е. Поешево, Би-
тола. (5268) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Николина Китанова, ул. „Цв. Димов" 
бр. 142, Битола. (5269) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Јонче Никола Јосифовски, ул. 
„Јоргов Камен" бр. 11, Битола. (5270) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Мирко Поповски, е. Гралешница, 
Битола. (5273) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Тодор Танески, е. Костинци, При-
леп. (5274) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Делчево на име Стојан Димитров Костадинов-
ски, е. Луковица, Делчево. (5275) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Круме Чешелковски, ул. „Штипска" 
бр. 26, Битола. (5276) 

Здравствена легитимација на име Зоран Бог-
данов Борјаноски, е. Секирци, Прилеп. (5277) 

Здравствена легитимација на име Насте Ч а л о в -
ски, Гостивар. (5279) 

Здравствена легитимација на име Радомир Ј а -
чимовиќ, Македонска Каменица, Делчево. (5280) 

Здравствена легитимација на име Дафина Тодо-
рова, ул. „Љ. Сантов" бр. 43, Кочани. (5281) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Дебар на име Шуаип Бафтијароски, е. Могорче. 
Дебар. (5282) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Економското училиште „Борис Кидрич" — 
Скопје на име Нада Волканова, Скопје. (5283) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горги Митев, Скопје. (5284) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирослав Јовановиќ, Скопје. (5285) 

Здравствена легитимација бр. 277211, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Ратко И. Китановски, 
Скопје. (5236) 

Индекс бр. 3875, издаден од Медицинскиот ф а -
култет — Скопје на име Костадинка Љаткова, 
Скопје. (5287) 

Здравствена легитимација бр. 308151, издадена 
од ЗСО Скопје на име Елизабета Радо јчић 
Скопје. (5288) 



Стр. 548 — Бр. 34 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Софија Мундишева, Скопје. (5289) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Даутовски , Скопје. (5290) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Штип на име Свето Шопов, Скопје. (5291) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милка З е љ к о в и ћ Скопје. (5292) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајко С. Величковски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лазар Балабанов, Скопје. (5294) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободан Ковачевски, Скопје. (5295) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Си-
меон Марковски, Скопје. (5296) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Костадин Самандов, Скопје. (5297) 

Здравствени легитимација издадени од ЗСО — 
Скопје на име Драга и Петре Галевски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Коста Абдарманов, Скопје. (5299) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трендафилка, Миле и Марјан Ва-
силеви, Скопје. (5300) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Ивковић, Скопје. (5301) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сељајдин Јакуповски, Скопје. 

Оружен лист бр. 2350, издаден од УВР — Скоп-
је на име Тодор Зајковски, Скопје. (5203) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мирјана Мурова, Скопје. (5204) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Исај Максути, Куманово. (5305) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тони Урдаревиќ, Скопје. (5306) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Предраг Д. Кабраков, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Надира Мемедова, Скопје. (5308) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Деса Костова, Скопје. (5309) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Невена Ѓорѓиева, Скопје. (5310) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Рамиш и Сами Сахити, Скопје. 

Воена здравствена легитимација издадена од 
В. П. 5102 — Карловац на име Веселин Даниќ, 
Скопје. (5312) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Али Везири, Скопје. (5313) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 8134/ 
4694 издадена од ЗСО — Кичево на име Драгица 
Милутин Јовановска, е. Тополница, М. Брод. 

(5314) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Гостивар н аиме Милан Јовановски, е. Здуње, Го-
стивар. (5316) 

Здравствена легитимација бр. 91/62 на име Јана 
Миланова Арсова, е. Злетово, Пробиштип. (5318) 

Здравствена легитимација бр. 19846, издадена 
од К З СО — Пробиштип на име Слаѓинка Ѓорѓиев-
ска. е. Г. Црцорија, Кр. Паланка. (5319) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Рамис Бесимовски, ул. „31" бр. 3, 
Битола. (5320 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Зеќија Кутуковска, ул. „Солунска" 
бр. 137, Битола. (5321) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Љуба Николова, ул. „Преспа" бр. 
176, Битола. .(5322) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Василка Бегоска, ул. „Стерјовски 
Горѓи—Џоџа" бр. 18, Битола. (5323) 

З д р а в с т в а легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Веле Пејчиновски, с. Канатларци, 
Битола (5324) 

Свидетелство за завршен VIII клас издадено 
од Гимназијата „Мирче Ацев" — Прилеп на име 
Вера Најдоска, ул. „Вера Циривири" бр. 40, 
Прилеп. (5325) 

Свидетелство за завршено II година, издадено 
од Трговското училиште „3 ноември" — Прилеп на 
име Цветко Тодоровски, с. Маргари, Прилеп. (5326) 

Свидетелство бр. 211/21 од I клас издадено од 
Кр. Паланка на име Милица Бучковска, ул. „Г. 
Делчев" бр. 1, Кр. Паланка. (5327) 

Здравствена легитимација на име Симо Горов-
ски, е. Жилче , Тетово, (5328) 

Здравствена легитимација на име Иванка Б а -
р л е в а , ул. „ЈБ. Сантов" бр. 29, Кочани. (5329) 

Здравствена легитимација бр. 3572, издадена од 
ЗСР — Кочани на име Добринка Дилева Андонова, 
е. Соколарци, Кочани. (5330) 

Здравствена легитимација бр. 113174, издадена 
од К З СО — Скопје на име Мита Трпчевска, е. 
Рогачево, Тетово. (5331) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 14494 
на име Мемедаљи Е. Мемети, е. Пирок, Тетово. 

Здравствена легитимација бр. 46177/94, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Рашид Ш. Адеми, ул. 
„ЈНА" бр. 95, Гостивар. (5333) 

Здравствена легитимација бр. 3689, издадена од 
КЗСО — Тетово на име А к и ф Арифи, е. Првце, 
Гостивар. (5334) 

Свидетелство бр. 30/61/62 на име Рецеп Рецепи, 
е. Речане, Гостивар. (5335; 

Здравствена лештимација на име Верка Ан-
дреева, ул. „Славе Петков" бр. 88, Т. Велес. (5336) 

Здравствена легитимација бр. 5334 на име Цве-
тан Пешанков, ул. „Славјанска" бр. 6, Т. Велес. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Атиџе Љатифовска, Скопје. (5338) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Азир Азиров, Скопје. (5339) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Београд на име Рада Михајлова, Скопје. (5340) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Афет Сулејмани, Скопје. (5341) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Спасе Стојановски, Скопје. (5342) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Златко Гроздановски, Булевар „1 
мај" бр. 341а, Битола. (5360) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ж а н и Јанкулов, ул. „Прилепска" 
бр. 41/1, Битола. (5361) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Н е ф к а Јашароска, ул. „Круме Вол-
нароски" бр. 65, Прилеп. (5362) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Никола Стеваноски ул. „Јоска 
Ј о р д а н с к и " бр. ЗОа, Прилеп. (5363) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Тоно Макрески, ул. „Борис Кид-
рич" бр. 111, Прилеп. (5364) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Сандре Војнески, е. Десово, Прилеп. 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
2511/690, издадена од ЗСО — Тетово на име Зеќир 
М. Усеини, е, Желино, Тетово. (5366) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамадан Мемедов, Скопје. (5367> 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џемаил Јашаров, Скопје. (5363) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Живо јин Јовановиќ, Скопје. (5379) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анкица Ил кова, Скопје. (5370) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лазо Белкоски, Скопје. (5372) 

Регистарска таблица бр. СК 194-96, издадена од 
СВР — Скопје на име Јовица Гелевиќ, Скопје. 

(5372) 
Пасош издаден од СВР — Скопје на име Еш-

треф Сејди, Скопје. (5373) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Нихат и Јасеми Рамадан, Скопје. 
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Здравствена легитимација издадена од ЗОО — 
Скопје на име Милчо Поповски, Скопје. (5376) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Антони Мазневски, Скопје. (5377) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Качаник на име Таире Терзија, Скопје. (5378) 

Воена книшка издадена од Риека на име Трајко 
Миленковић Скопје. (5379) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Хасан Ујкановиќ, Скопје. (5380) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Бојковски, Скопје. (5381) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вера Бужаровска, Скопје. (5382) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Г. Петров на име Енвер Мемедов, Скопје. (5383) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Дим-
че Лешниковски, Скопје. (5384) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Ж и в к о Стојанов, Скопје. (5385) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Милица и Ханка Зулфи, Скопје. 

(5386) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Љубинка Органџиева, Скопје. (5387) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на имт Олга Здравева, Скопје. (538В) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Битола на име Миле Ѓорѓиевски, е. Дол. Оризари, 
Битола. (5390) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гон Симоновић Претпр. Телефон-
монтажа, Скопје. (5391) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Вера Кунеска, ул. „Бл. Николоски", 
бр. 5, Прилеп. (5393) 

Здравствена легитимација бр. 6463, издадена од 
ЗСО — Пробиштип на име Никола Спасовски, е. 
Метежево, Кр. Паланка. (5395) 

Здравствена легитимација бр. 12676, издадена 
од КЗСО — Ушќе на име Рамиз Манови, ул. „Ди-
лавер Села" бр. 13, Дебар. (5396) 

Здравствена легитимација на име Јулиана Ме-
тодиева Стоименовска, ул. „Д. Влахов" бр. 25, Ви-
ница. (5397) 

Здравствена легитимација на име Благој Спи-
ров Андонов, Кочани. (5398) 

Работничка книшка на име Благој Спиров Ан-
донов, Кочани. (5399) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Милка Николовска, е. Гор. Оризари, 
Битола. (5400) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Невзат Мусовски, ул. „Козјак" бр. 
118, Битола. (5401) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
Битола на име Жозефина Н. Ѓорѓиева, Vл. „Ст. 
Наумов" бр. 8, Битола. (5402) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Миле Мирковски, бул. „М. Тито" 
бр. 85а, Прилеп. (5403) 

Сообраќајна дозвола бр. Б Т 18—91, издадена од 
СВР — Прилеп на име Фабрика „Пролетер", При-
леп. (5404) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Зора Јовановска, ул. „Мечкин К а -
мен" бр. 27, Прилеп. (5405) 

Свидетелство за завршена I година издадено од 
Тутунското училиште во Прилеп на име Бранко 
Димитриоски, е. Новоселани, Прилеп. (5406) 

Свидеттлство за завршена I година во Прилеп 
на име Светозар Стојановиќ, е. Матејче, Куманово. 

(5407) 
Свидетелство издадено од Гимназијата „Гоце 

Делчев" — Штип на име Раде Сл. Поповски, е. 
Псача, Кр. Паланка. (5408) 

Здравствена легитимација на име Цвета Грбева, 
ул. „Стојан Буридан" бр. 1, Т. Велес. (5409) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Ванче Атанасов, е. Пелишко, Т. 
Велес. (5410) 

Здравствена легитимација на име Лазо Орда-
нов Еленов, ул. „М. Ацев" бр. 145, Кавадарци. (5411) 

Свидетелство за завршено У Ш одделение на 
име Ивтим Јанев Кузманов, е. Дебреште, Кава -
дарци. (5412) 

Здравствена легитимација бр. 19505, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Хуриде Мухиди, ул. „Бор-
че Кочоски", Тетово. (5413) 

Здравствена легитимација на име Шабан Мур-
сели, ул. „Љуботенска" бр. 9, Тетово. (5414) 

Работна книшка на име Ристо Јаневски, е. Че-
лопек, Тетово. (5415) 

Здравствена легитимација на име А р и ф Рама-
дани, ул. „Ленинградска" бр. 3, Гостивар. (5416) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 797, 
издадена од КЗСО — Штип на име Ица Михаил 
Ѓорѓиева, е. Балталија , Штип. (5417) 

Здравствена легитимација бр. 5229, издадена од 
КЗСО — Филијала — Делчево на име Васил Сто-
јанов Кукундиев, е. Тработивиште, Делчево. (5418) 

Здравствена легитимација на име Славе Р. Фи-
липовски, раб. при. IV градил. „Гранит" е. Оризари, 
Кочани. (5419) 

Здравствена легитимација бр. 36605 на име 
Звезда Илија Митревска, е. Велушина, Битола. 

(5420) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Рада Петкоска, ул. „М. Пијаде" 
б. б. Прилеп. (5421) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
ед Прилеп на име Неда Томеска, е. Волково, При-
леп. (5422) 

Здравствена легитимација на име Васе Матиќ, 
Струга. (5423) 

Здравствена легитимација на име Џемал Ме-
човски, е. Грнчари, з. п. Асамати, Ресен. (5424) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Филијала — Делчево на име Методи Трајанов, 
Делчево. (5425) 

Здравствена легитимација на име Олга Тра ј -
о в а , ул. „Кр. Марко" бр. 2, Т. Велес. (5426) 

Здравствена легитимација бр. 36038, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Ката Андоноска, е. Д. 
Јеловце, Гостивар. (5427) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Верица Станковић, Скопје. (5428) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ангелина X. Михајловска, Скопје. 

* (5429) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Ѓ. Петров на име Трајанка Трајковска, Скопје. 
(5430; 

Воена книшка издадена од Титоград на име 
Јаша Алијевиќ, Скопје. (5431) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Коларовска, Скопје. (5432) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зора Најдовска, Скопје. (5433) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
С* Николе на име Панче Ц. Анастасова«!, Скопје. 

(5434) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Кемаљ Лиманов, Скопје. (5435) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Радомир Павловиќ, Скопје. (5436) 
Воена книшка издадена од ВП 1356 — Випава 

— Словенија на име Мехмед Мустафовиќ, Скопје. 
(5437) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Михајло Величковић Скопје. 

(5438) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Дурак Мехмедов, Скопје. (5439) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Петко Р а т к о в и ћ Скопје. (5440) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скојпе на име Стојан Киров, Скопје. (5441) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на т л е Селим Динарица. Скопје. (5442) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лена Добревска, Скопје. (5443) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гевгелија на име Глигор Гучев, Скопје. (5444) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Симеонка Симеонова, Скопје. (5445) 

Свидетелства за завршена III и IV година из-
дадени од Средно техничко училиште — машински 
отсек — Скопје на име Никола Стојановски, Скопје. 

(5446) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-

Скопје на име Мите Петров, Скопје. (5447) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Струмица на име Стојан Васил ев, Зуица Спасова 
и Светлана Белкова, Скопје. (5449) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Стојановски, Скопје. (5449) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Јакимовски, Скопје. 

(5450) 
Здравствена легитимација бр. 17083, издадена од 

КЗСО — Пробиштип на име Момчило Постолов, 
е. Злетово, Пробиштип. (5452) 

Здравствена легитимација бр. 18891, издадена 
од КЗСО — Штип — Филијала — Пробиштип на 
име Орце Атанасов, ул. „Јаким Крчев" б. б. Про-
биштип. (5453) 

Здравствена легитимација бр. 14359, издадена 
од КЗСО — Битола на име Стојан Продансвски, 
ул. „А. Турунџов" бр. 1/5, Битола. (5454) 

Здравствена легитимација на име Валентина 
Јовиќ, ул. „Владимир Назор" бр. 42, Т. Велес. 

(5455) 
Свидетелство за III година издадено од Гимна-

зијата „Панче Попоски" Гостивар на име Радмила 
Горева Мицкоска, Гостивар. (5456) 

Свидетелство за III година издадено од Гимна-
зијата „Панче Попоски" — Гостивар на име Менка 
Бошкова Менческа, Гостивар. (5457) 

Свидетелство од VIII клас, издадено од Работ-
ничкиот универзитет — Дебар на име Максут Зен-
го, Гостивар. (5458) 

Здравствена легитимација бр. 7362 издадена од 
КЗСО — Кичево на име Стојмирка Николовска, ул. 
„X. Карпош" 4/9, Кичево. (5459) 

Здравствена легитимација бр. 1382, издадена од 
Медицински центар — Гостивар на име Јовица 
Петрески, ул. „М. Ч. Филиповски" бр. 23, Гости-
вар". (5461) 

Здравствена легитимација бр. 33040/480, издадена 
од КЗСО — Гостивар на име Зенула Реџепа Деари, 
е. Равен, Гостивар. (5462) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Битола на име Владо Тноковски, Битола. (5463) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Менка А. Талевска, е. 
Сливица, Битола. (5464) 

Работна книшка бр. 5373, издадена од СО — 
Кавадарци на име Атанас Талов, е. Сопот, К а в а -
дарци. (546)) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Илија Ставров Лазов, е. Мрзен Ораовец, Кавадар-
ци. (5466) 

Здравствена легитимација на име Јашар Кад-
рије, ул. „И: Р. Лола" б. б. Тетово. (5467) 

Свидетелство за II клас гимназија на име К а -
сам Касами, е. Леуново, Гостивар. (5468) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ганимет Сабединова, Скопје. (5469) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мусли Плакич, Скопје. (5470) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горѓи Трајковски, Скопје. (5471) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Узеир Р. Бејтула, Скопје. (5472) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Иса, Рамизе и Синдизе Рамадани, 
Скопје. (5473) 

Работна книшка издадена од Опшитна Кале — 
Скопје на име Илија Т. Филиповски, Скопје. (5474) 

Здравствена легитимација бр. 368640, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Радосав Прониќ, Скопје. 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Крунислав Димиќ, Скопје. (5476) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Перо и Лила Дончевски, Скопје. 

(5477) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ж и в к о Јумбруков, Скопје. (5478) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Севдил, Каил ов, Скопје. (5479) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Слободан Наумовкси, Скопје. (5480) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Цветанка Петреска, Скопје. (5491) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Радослав Миљковић Скопје. (5432) 
Индекс бр. 4008, издаден од Медицински ф а к у л -

тет — Скопје на име Сулејман Мзгјкановиќ, Скопје. 
(5483) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трпе Стојановски, Скопје. (5484) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бранко Додевски, Скопје. (5486) 

Здравствена легитимација на име Амет Аљими, 
е. Добарце, Тетово. (5436) 

Здравствена легитимација бр. 3569, издадена од 
КЗСО — Крушево на име Војче Р. Китаноски, е. 
Селце, Крушево. (5487) 

Свидетелство за завршен I клас гимназија из-
дадено од Гимназијата „Стив Наумов" — Ресен на 
име Крсте Бузлѕвски, е. Јанкоец, Ресен. (5438) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Берово на име Лена Г. Тушевска, е. Русиново, 
Берово. (5489) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО т— 
Битола на име Јане Николовски, ул. „Ј. Сандански" 
бр. 42, Битола. (5490) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Битола на име Златко М. Николовски, ул. „Ј. 
Сандански" бр. 42, Битола. (5491) 

Здравствена легитимација издадена од К З СО 
—- Битола на име Даница Николовска, ул. „Ј. Сан-
дански" бр. 42, Битола. (5492) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Златка М. Николовска, ул. „Ј Сан-
дански" бр. 42, Битола. (5493) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Александар Петровски, е. Свињи-
шта з. п. Кажани, Битола. (5494) 

Пасош бр. 044227, издаден од СВР — Битола 
на име Трајанка Јовевска, ул. „Преспа" бр. 55, 
Битола. (5495) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Славе Синдровски, ул. „Ц. Димов" 
бр. 123а, Битола. (5496) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Битола на име Нада Николова, ул. „Прилепска" 
бр. 78/17, Битола. (5497) 

Свидетелство за завршена I година земјодел-
ско училиште во Битола на име Ж и в к о Спасенов-
ски, ул. Прилепска" бр. 80, Битола. (5498) 

Свидетелство на име Цветан Белковски, ул. 
„Бошко Златанов" бр. 14, Т. Велес. (5499) 

Здравствена легитимација на име Ристо Ана-
стасов Зорев, ул. „11 октомври" бр. 5 I спрат И 
стан, Т. Велес. (5500) 

Здравствена легитимација бр. 28129 на име 
Горѓи Јорданов, Неготино. (5501) 

Свидетелство од I година на име Алихан Алиу, 
е. Пирок, Тетово. (5502) 

Свидетелство за II година издадено од Гимна-
зијата „Панче Попоски" — Гостивар на име Здрав-
ко Трпески, Гостивар. (5503) 

Свидетелство од II клас на име Вукашин С. 
Спасовски, е. Вруток, Гостивар. (5504) 

Свидетелство од IV клас гимназија на име Аб-
дулмуталит Мифтар Алији, Гостивар. (5505) 

Здравствена легитимација на име Јанко Стои-
менов, е. Оризари, Кочани. (5506) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Дебар на име Салије Јонузовска, е. Г. Косоврасти, 
Дебар. - (5507) 
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Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
- Дебар на име Селим Јонузовски, е. Косоврасти, 

Дебар. (5508) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Берово на име Јелица Таковска, е. Умлена, Бе -
рово. (5509) 

Свидетелство за I клас издадено од Електро-
м атинскиот училишен центар „Гуро Салај" — Б и -
тола бр. 02-361/43 на име Љубе Симев Цветановски, 
Демир Хисар, Битола. (5511) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Крста Паламидовска, ул. „Сремска 
Митровица" бр. 17а, Битола. (5512) 

Здравствтна легитимација на име Томе Димов-
ски, е. Лозани, Битола. (5513) 

Инвалидска исплатна книшка бр. 72610, изда-
дена од Општинското собрание во Охрид на име 
Јордан Андонов, ул. „И. Милутиновиќ" бр. 55, Б и -
тола. (5514) 

Свидетелство од VIII одделение издадено од 
Училиштето „Рампо Левката" — Прилеп на име 
Александар Јовановски, ул. „Лазо Филиповски" 
бр. 27, Прилеп. (5515) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Страшо Ѓорѓиевски, ул. „Пенка Ко-
теска" бр. 38, Прилеп. (5516) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Димо Јовановски, е. Мажучиште. 
Прилеп. (5517) 

Ученичка книшка од V одделение издадена ед 
Училиштето „Добре Јовановски" Прилеп на име 
Виолета Атанасоска, ул. „К. Волнароски" бр. 72, 
Прилеп. (5518) 

Свидетелство од I година хемиско училиште 
^Борко Талевски" — Прилеп на име Младен Ди-
митријески, ул. „Охридска" бр. 18, Кичево. (5519) 

Свидетелство за завршено VIII одделение изда-
дено од училиштето „М. М. Брицо" — е. Џумај-
лија на име Љубица Ангелова, е. Дорфулије з. п. 
Џумајлија Т. Велес. (5520) 

Здравствена легитимација на име Тоса Колев, 
е. Дреново, Кавадарци. (5521) 

Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „П. Попоски" — Гостивар на име Беќир 
Хазир Беќири, е. Строј ане, Гостивар. (5522) 

Свидетелство бр. 0601-9/68 на име Драган Геор-
гиевски, Тетово. (5523) 

Свидетелство од III година издадено од Гимна-
зијата „П. Попоски" — Гостивар на име Асип Ве-
лиу, е. Симница, Гостивар. (5524) 

Студентска легитимација издадена од Филозоф-
ски факултет-група историја I година на име Па-
раскева Ст. Апостолова, ул. „29 ноември" бр. 13, 
Кочани. (5525) 

Здравствена легитимација на име Јорданка 
Филипова, ул. „Шатровиќ" бр. 15, Кочани. (5526) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Гостивар на име Чешал Сефули, е. Д. Баница, 
Гостивар. (5528) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Демир Муса, Скопје. (5529) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шаби Хусеин, Скопје. (5530) 

Работна книшка издадена од . Скопје на име 
Љубица Јовчевска, Скопје. (5531) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шабан Селимов, Скопје. (5532) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елена Делева, Скопје. (5533) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цане Атанасовски, Скопје. (5534) 

Оружен лист бр. 3730, издаден од СВР — Скоп-
је на име Азем Асан, Скопје. (5535) 

Здравствена легитимација бр. 365020, издадена 
од ЗСО — Скопје на име Виолета Нурединовска, 
Скопје. (5536) 

Индекс бр. 8691, издаден од Правниот ф а к у л -
тет — Скопје на име Драган Никодиновски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Димовски, Скопје. (5538) 
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Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Струмица на име Александар и Даница Стојановски, 
Скопје. (5539) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драгољуб Цветковски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамо Комерољи, Скопје. (5541) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илија Стефанов, Скопје. (5542) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Радовиш на име Илинка Ристова, Скопје. (5543) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамадан Адеми, Скопје. . (5544) 

Службена легитимација издадена од Градски 
сообраќај — Скопје на име Добринка Цајкиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО 
— Скопје на име Мејди Хашани, Скопје. (5546) 

Диплома за завршен испит издадена од Гимна-
зијата „Р. Ј. Корчагин" — Скопје на име Марија 
А. Петровска, Скопје. (5547) 

Свидетелство за завршен I клас издадено од 
Гимназијата „Ц. Димов" —- Скопје на име Љупчо 
Засковски, Скопје. (5548) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Скопје на име Васа Димовска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драгиша Б. Давидовиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Адифет Каиљ, Скопје. (5551) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Искра Крстевска, Скопје. (5552) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада Петрушевска, Скпоје. (5553) 

Свидетелство за завршена I година издадено од 
ЕМ ТУ — Скопје на име Петар А. Василевски 
Скопје. (5564) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ибраим Сакипов, Скопје. (5555) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Младеновски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љ а т и ф Усеин, Скопје. (5557) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Арзихан Беќири, Скопје. (5558) 

Свидетелство за III клас издадено од Гимнази-
јата „Горѓи Димитров" — Скопје на име Страшо 
Нелковски, Скопје. (5559) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО 
Скопје на име Сулејман и Шехита Усеинови, Скоп-
•1е> „ (5560) 

здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Невенка Крстевска, Скопје. (5561) 

Здравствена легитимација издаедна од ЗСО — 
Скопје на име Боро А. Младеновски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Исни Шаинов, Скопје. (5563) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Стребра Станкова, Скопје. (5564) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Титоград на име Стојан и Верка Манасијеви, Ско-
пЈ е- ^ (5565) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Спасо Богданове™, Скопје. (5566) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО 
Скопје на име Џељал Лимени, Скопје. (5567) 

Здравствена легитимација издадена од К З СО 
— Скопје на име Абедин И г н о в с к и , Скопје. (5568) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО - -
Скопје на име Пауна Атанасова, Скопје. (5569) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лилјана Илиевска, Скопје. (5570) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владанка Тодоровска, Скопје. (5571) 

Свидетелство за завршена П година издадено 
од ЕМСУЦ — Скопје — електро отсек на име Ми-

' ливој Ангеловски, Скопје. (5572) 
Индекс бр. 3964, издаден од Медицинскиот ф а -

култет — Скопје на име Јованка Буџевска, Скопје. 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Милаим Бакиу, Скопје. (5574) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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КОНКУРСИ 
Советот на работната заедница на Природно-

математичкиот факултет — Скопје, врз основа на 
чл. 44, а во смисла на чл. 138 и 150 од Законот за 
високото школство на СРМ, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за избор и преизбор на факултетски соработници 

и тоа: 

— за 1 асистент при Математичкиот институт; 
— за 5 асистенти при Физичкиот институт; 
— за 4 асистенти при Хемискиот институт; 
— за 1 асистент при Ботаничкиот завод; 
— за 1 асистент при Зоолошкиот завод; 
— за 1 асистент при Физиолошкиот завод. 
Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 

факултетот. Кон пријавата се приложуваат диплома 
за завршена високошколска настава, куса биогра-
ф и ј а и список на научни трудови, со по еден при-
мерок од истите, доколку такви има. 

Посебен услов на конкурсот е познавање на 
еден странски јазик (англиски, француски, герман-
ски и руски), што ќе го докажат кандидатите со 
уверение од соодветните катедри на Филозофскиот 
факултет — Скопје. Уверението се поднесува за-
едно со поднесувањето на пријавата на конкурсот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. (2037) 

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за еден наставник во постојан или дополнителен 
работен однос по предметот Руски јазик. 
По еден асистент во постојан работен однос по пред-
метите: 

1. Група предмети Финансии 
2. Група предмети од областа на прометот 
3. Група предмети од областа на економика на 

индустријата 
4. Економика на СФРЈ и општествено и економ-

ско устројство на С Ф Р Ј 
5. Група предмети од областа на Економиката 

на земјоделството 
в. Историја на политичка економија 
7. Група предмети од Организација и економика 

на претпријатијата 
8. Економска географија 
9. Економетрија 

11. Математика за економисти 
11. Право (облигационо, стопанско и трудово) 
12. Политичка економија. 
Пријавите се поднесуваат во секретаријатот на 

Факултетот. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето, односно до пополнувањето на предвидените 
работни места. (1993) 

Советот на Централното основно училиште „Јо-
аким Крчовски" — Крива Паланка, на својата сед-
ница одржана на 30 септември 1968 година одлучи 
да распише 

К О Н К У Р С 
за прием на приправници во Централното 

училиште и тоа: 

1. Еден приправник со завршена виша педа-
гошка школа — група македонски и српски јазик и 

2. Еден приправник со завршено виша педагош-
ка школа — група физика и математика. 

Кандидатите што ќе конкурираат треба да ги 
исполнуваат следните услови: 

— да имаат завршена ниша педагошка школа 
од соодветната група, што ќе го докажат со препис 
од дипломата, 

— извод од матичната книга на родените 
— лекарско уверение. 
Конкурсот е отворен петнаесет дена од денот 

на објавувањето. 
Личниот доход по Правилникот за распределба 

на вкупниот приход и личниот доход на Учили-
штето и Правилникот за прием на приправници. 

Стан не е обезбеден. 
(1992) 

Конкурсната комисија за прием на работници 
на Клиниката за очни болести при Медицинскиот 
факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на едно работно место собна сестра 
— приправник во женскиот отсек на стационарот. 

1. Кандидатот треба да ги исполнува општите 
услови од ОЗРО а од посебните услови да има за-
вршено училиште за медицински сестри. Во пред-
вид доаѓа медицинска сестра без работна практика 
со специјална природна обдареност во ракувањето 
со извонредно нежните инструменти при изведува-
њето на очните операции. 

2. Предвидена е пробна работа од еден месец. 
3. Личен доход според Правилникот за личните 

доходи. 
4. Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. 

(2036) 
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