
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 4 април 1970 
С к о п ј е 

Број 8 Год. XXVI 

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

60. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ВОВЕДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРО-

МЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за воведување републички да-
нок на промет на стоки на мало, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 25 март 1970 година и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 25 
март 1970 година. 

Број 1546 
26 март 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК 

НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 

Член 1 
Во Законот за воведување на републички да-

нок на промет на стоки на мало („Службен весник 
на СРМ", 37/66, 3/68, 26/68, 45/68 и 17/69) по член 1 
се додава нов член 1-а кој гласи: 

„Републички данок на промет на стоки на мало 
не се плаќа на прометот на трактори со јачина до 
35 кс и приклучни орудија за тие трактори, како 
и на другите земјоделски машини со јачина до 
35 кс и орудијата што се означени во групите: 421, 
422, 423, 424 и 426 од Номенклатурата на основните 
средства". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 25 март 1970 година и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
20 март 1970 година. 

61. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛО-
ВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПР-

ВЕНСТВЕНО ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

Се прогласува Законот за условите и начинот 
за остваруваше на првенствено право за користе-
ње на градежно земјиште, 

Бро ј 654 
26 март 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 
НА ПРВЕНСТВЕНО ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ 

НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
На градежно земјиште што станало општестве-

на сопственост врз основа на експропријација на 
комплекс на земјиште за потреби на станбена и 
комунална изградба или врз основа на Законот за 
определување на градежното земјиште во градовите 
и населбите од градски карактер или врз основа на 
Законот за национализација на наемните згради и 
градежното земјиште, поранешниот сопственик ост-
варува првенствено право на користење под усло-
вите и на начинот определени со овој закон. 

Член 2 
Поранешниот сопственик на земјиште што ста-

нало општествена сопственост во смисла на прет-
ходниот член, ќе го оствари првенственото право 
на користење на градежна парцела со површина 
што е потребна за изградба на зградата и за не ј -
зината редовна употреба, ако со деталниот урба-
нистички план че предвидено на таа парцела да се 
изгради таква зграда на која тој според законот 
може да има право на сопственост и на редовна 
употреба. 

Ако со деталниот урбанистички план е предви-
дено на градежната парцела да се изгради семејна 
станбена зграда со работна просторија, поранеш-
ниот сопственик може да изгради таква зграда под 
услов во работната просторија да може да ја врши 
својата регистрирана работна дејност. 

Ако поранешниот сопственик нема регистрира-
на своја работна дејност или во работната просто-
рија не може да се врши таа дејност, тој може да 
го оствари првенственото право за изградба на се-
мејна станбена зграда откако општината, во со-
гласност со постојните прописи во рок од 6 месеци 
определи друг инвеститор за изградба на работната 
просторија. 

Првенственото право од претходните ставови 
поранешниот сопственик го остварува на земјиште 
кое опфаќа цела градежна парцела. 

Првенственото право од ставовите 1, 2 и 3 на 
овој член ќе го оствари и поранешниот сопственик 
чие земјиште опфаќа на јмалку 2/з од градежната 
парцела, под услов вкупната површина на неговото 
земјиште, што станало општествена сопственост, 
да не е помала од површината на парцелата. 
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Член 3 
Кога од земјиштето што било во сопственост на 

повеќе лица се формира една или повеќе градежни 
парцели, а бројот на сопствениците е поголем од 
бројот на парцелите и ниту еден од нив, според 
својот сосопственички дел, не ги исполнува усло-
вите од претходниот член. тоа право ќе се оствари 
со спогодба на сосопствениците, доколку се тие 
лица предвидени во член 63 од Законот за експро-
пријација односно во член 5 став 1 од Законот за 
определување на градежно земјиште во градовите 
и населбите од градски карактер (брачни другари, 
нивни потомци, посвоеници, родители и посвоители). 

Сосопствениците од претходниот став што не ќе 
постигнат спогодба во рокот предвиден со член 5 
од овој закон, го губат правото на првенствено ко-
ристење на градежната парцела. 

Член 4 
Првенственото право за користење според овој 

закон не можат дд го остварат поранешните соп-
ственици кои, според член 40 од Законот за нацио-
нализација на наемните згради и градежното зем-
јиште, тоа право го искористиле или им било при-
знаено. 

Член 5 
Рокот во кој можат да се поднесуваат барања 

за остварување на првенственото право за користе-
ње на градежното земјиште го определува општи-
ната. 

Рокот од претходниот став може, во согласност 
со утврдената програма за уредување и изградба 
на градежното земјиште, да се одредува различно 
за одделни подрачја на градот или населба од 
градски карактер. 

Роковите од претходните ставови не можат да 
бидат пократки од 60 дена. 

Член 6 
Поранешните сопственици што не го оствариле 

првенственото право според одредбите на член 40 
од Законот за национализација на наемните згради 
и градежното земјиште, тоа право можат да го ост-
варат во постапката за одземање од владение на 
национализирано градежно земјиште. 

Член 7 
Ако поранешниот сопственик на земјиштето, . 

чие првенствено право за користење на градежна 
парцела е утврдено, не ја стави зградата под по-
крив во рок од три години од денот на правосил-
носта на решението за давање на користење на 
градежното земјиште, општинското собрание со ре-
шение ќе утврди дека поранешниот сопственик го 
изгубил првенственото право на користење на таа 
градежна парцела. 

Имотните односи, што ќе настанат во врска со 
губењето на правото на користење на градежната 
парцела од став 1 на овој член, во случај на спор 
ќе се решаваат пред суд од општа надлежност. 

Член 8 
Лицата на кои им е признаено првенствено 

право на користење на градежно земјиште според 
одредбите на овој закон, во поглед на тоа земјиште 
ги имаат истите права и обврски како и лицата на 
кои им е доделено градежно земјиште на корис-
тења според општите прописи. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

62. 
Врз основа на член 6 од Законот за обезбеду-

вање девизи на општествено-политичките заедни-
ци, установите, општествените организации и гра-
ѓанските правни лица („Службен лист на СФРЈ" , 
бр. 13/69), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 25 март 1970 година и на седницата на 
Стопанскиот собор, одржана на 25 март 1970 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ЗА 1970 ГОДИНА 

1. Девизите за потребите на Социјалистичка 
Република Македонија в'о 1970 година, утврдени 
согласно со Законот за обезбедување девизи на 
општествено-политичките заедници, установите, 
општествените организации и граѓанските правни 
лица („Службен лист на СФРЈ", бр. 13/69) и точка 
2 од Одлуката за распоредот на девизите утврдени 
за потребите на Федерацијата за 1970 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 56/69) во вкупен из -
нос од 5.696.700 динари, ќе се користат за стоковни 
и нестоковни плаќања за потребите на републич-
ките органи, општинските собранија, установите, 
општествените организации и граѓанските правни 
лица, и тоа: 

динари 
а) за стоковни плаќања во износ од 3,188.150 
б) за нестоковни плаќања во износ од 1,472.360 
в) за подмирување на непредвидени 

и недоволно предвидени расходи 
(резерва) во износ од 1,036.190 

Износите на девизите доделени на одделни ко-
рисници се утврдени со посебен распоред, кој е 
составен дел на оваа одлука. 

2. За користењето на средствата од резервата 
одлучува Извршниот совет. Извршниот совет пра-
вото за располагање со резервата до висина од 
5.000 динари, може да го пренесе на републичкиот 
секретар за финансии. 

3. Од вкупниот износ на девизите, утврдени со 
точка 1 на оваа одлука, може да се користи 55°/о 
во девизи кои се од значење За одржување лик-
видноста на меѓународните плаќања, а 45% во дру-
ги девизи. 

Извршниот совет може, придржува јќи се за 
соодносот од претходниот став, да одобрува корис-
тење на девизите на одделни корисници и во со-
однос поинаков отколку што е односот одреден во 
став 1 на оваа точка. 

4. Се овластува Извршниот совет да врши пре-
несување на распределените износи на девизи во 
резервата, по претходно прибавена согласност од 
корисниците, доколку не ќе можат да ги искорис-
тат распределените девизни средства според оваа 
одлука. 

5. Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија ќе му поднесе из-
вештај за користењето на девизите според оваа од-
лука до 30 април 1971 година. 

6. Утврдениот износ на девизи според оваа од-
лука на Универзитетот во Скопје, ќе го распореди 
по факултети Универзитетот во Скопје. 

7. Износите на девизите што се искористени во 
1970 година до донесувањето на оваа одлука се 
засметуваат во износите на одделни корисници 
утврдени со посебниот распоред. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 1545 
26 март 1970 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 
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РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ З А 1970 ГОДИНА 
НА ОДДЕЛНИ К О Р И С Н И Ц И 

Ред. 
бр. К о р и с н и к 

Износ во д;ин. врз база на 
единствен курс х $ = 12,50 

динари 

1. Извршен совет 
— за стоковни п л а ќ а њ а 
— За нестоковни п л а ќ а њ а 

2. Македонска академија на 
науките и уметностите 
— за стоковни п л а ќ а њ а 
— за нестоковни п л а ќ а њ а 

3. Републички секретаријат за 
внатрешни работи 
— за стоковни п л а ќ а њ а 
— за нестоковни п л а ќ а њ а 

4. Републички секретаријат за 
образование, наука и култура 
— за нестоковни п л а ќ а њ а 

5. Републички секретаријат за 
народно здрав је и социјална 
политика 
— за стоковни п л а ќ а њ а 
— за нестоковни п л а ќ а њ а 

6. Републички секретаријат за 
земјоделство и шумарство 
— за нестокоини п л а ќ а њ а 

7. Хидрометеоролошки завод 
— Скопје 
— за стоковни п л а ќ а њ а 

8. Републичка комисија за к у л -
турни врски со странство 
— за нестоковни п л а ќ а њ а 

9. Републичка комисија за вер-
ски п р а ш а њ а 
— за нестоковни п л а ќ а њ а 

10. Биро за односи со странство 
— за нестоковни п л а ќ а њ а 

11. Републички завод за соци-
јално осигурување 
—1 за нестоковни п л а ќ а њ а 
(лекување) 

12. Универзитет — Скопје 
— за стоковни п л а ќ а њ а 
— за нестоковни п л а ќ а њ а 

13. Народна и универзитетска 
библиотека 
— за стоковни п л а ќ а њ а 

14. Архив на Македонија 
— за стоковни п л а ќ а њ а 
— за нестоковни п л а ќ а њ а 

15. Институт за национална 
историја 
— за нестоковни п л а ќ а њ а 

16. Шумарски институт 
— за стоковни п л а ќ а њ а 
— за нестоковни п л а ќ а њ а 

17. Хидробиолошки завод — 
Охрид 
— за стоковни п л а ќ а њ а 
— за нестоковни п л а ќ а њ а 

18. Стопанска комора на СРМ 
— за нестоковни п л а ќ а њ а 

19. Собрание на град Скопје 
— за нестоковни п л а ќ а њ а 

20. За непредвидени и недоволно 
предвидени расходи (резерва) 

25.000 
15.000 

30.000 
30.000 

1,187.000 
100.000 

200.000 
80.000 

1,100.000 
200.000 

13.640 
16.360 

10.000 
10.000 

50.000 
10.000 

40.000 

60.000 

1,287.000 

76.000 

280.000 

20.000 

150.000 

200.000 

225.000 

10.000 

250.000 

1,300.000 

422.510 

30.000 

50.000 

20.000 

60.000 

30.000 

150.000 

1,036.190 

63. 
Врз основа на член 134 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија , Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија , на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана н а 25 март 
1970 година, и на седницата на Соборот на општи-
ните, одржана на 20 март 1970 година, по претресот 
на Анализата з а односот меѓу општинските собра-
ни ја и нивните органи со работните организации, 
донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА НАТАМОШНО РАЗВИВАЊЕ И УСОВРШУВА-
ЊЕ НА ОДНОСОТ МЕЃУ ОПШТИНСКИТЕ СО-
БРАНИЈА И НИВНИТЕ ОРГАНИ СО РАБОТНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Републичкиот собор и Соборот на општините, 
ра з гледува јќи ја Анализата за односите меѓу оп-
штинските собранија и нивните органи со работ-
ните организации, констатираа дека во изминатиот 
период односите меѓу општинските собранија и р а -
ботните организации во основа се развивале врз 
заемно почитување на нивните права и должности 
и тие, се наоѓаат во процес на постојано развивање 
и подобрување, к а к о една од битните компоненти 
на нашиот самоуправен систем за обезбедување и 
гарантирање заштита на општествениот интерес и 
за создавање услови за ј акнење самоуправноста на 
работните организации. Основна карактеристика на 
овие односи е рамноправноста во остварувањето на 
функциите на општината, но и одредени права на 
интервенции на општинските собранија во случаите 
утврдени со закон. Во остварувањето на функциите 
на општината, општинските собранија настојувале 
односите со работните организации постојано да ги 
развиваат преку разни облици на соработка како : 
советувања, договарања, семинари, препорачувања, 
и ел. Соработката меѓу општинските собранија и 
работните организации станува, во самоуправните 
разво јни процеси се подоминантен однос меѓу нив 
и добива карактер на обестрано сфатена неопход-
ност, посебно во условите на стопанската и опште-
ствената реформа. 

Улогата на општинските собранија во оствару-
вањето на соработката, во услови на материјално 
осамостојување на работните организации и губење 
на нивната оперативна стопанска ф у н к ц и ј а , стану-
ва многу поизразита, п о к р а ј другото, и заради ост-
варување на нивното својство на органи, на опште-
ствено самоуправување. Оттаму општинските со-
бранија се повеќе се изразуваат к а к о претставнич-
к и тела на граѓаните и работните луѓе во кои се 
насочуваат и усогласуваат општите и посебните 
интереси. 

Досегашните резултати од оваа соработка озна-
чуваат остварување на таков курс на де јствување 
што го забрзува а ф и р м и р а њ е т о на самоуправните 
социјалистички односи во општината врз основите 
на општественото договарање к а к о поцелосен облик 
за суштинско и содржа јно и з р а з у в а њ е на самоупра-
вувањето и елиминирањето на појавите на етати-
зам и ц е н т р а л и з и р а н и на политичкиве ф у н к ц и и на 
општинското собрание. 

Во вршењето на надзорот над законитоста на 
работењето на работните организации општинските 
собранија ја остваруваат ф у н к ц и ј а т а преку ко ј а се 
обезбедува почитување на законите и усовршување 
и р а з в и в а њ е на самоуправувањето и самоуправните 
општествени односи во работните организации. 

Меѓутоа, и п о к р а ј изложените позитивни ре -
зултати во развитокот на односите меѓу општин-
ските собранија и работните организации, во п р а к -
тиката се уште постојат одредени недостатоци кои 
вли јаат врз доизградувањето на соработката како 
механизам за демократско договарање и како сред-
ство за р е ш а в а њ е на сите п р а ш а њ а што се од ин-
терес за работните луѓе и работните организации 
на подрачјето на општината. 
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Врз основа на претресот по Анализата и кон-
статациите изнесени во неа, а со цел во односите 
меѓу општинските собранија и работните организа-
ции се повеќе да дојдат до израз самоуправните 
социјалистички односи и нивното продлабочување 
и усовршување, Републичкиот собор и Соборот на 
општините 

П Р Е П О Р А Ч У В А А Т 

1. Општинските собранија треба да се заложат 
за натамошно продлабочување на соработката со 
работните организации преку сите облици на дого-
варање, посети, советувања, семинари и ел. Потре-
бата од натамошно развивање на оваа соработка 
станува се понеопходна во услови на се поголемото 
осамостојување на работните организации и оства-
рување на функцијата на општинските собранија 
како територијални органи на општественото само-
управување. 

Нужни се обестрани напори за тоа, соработката 
и контактите меѓу општинските собранија и работ-
ните организации по видови, предмет и содржина 
да станат ефикасен инструмент на системот, отстра-
нувајќи ги негативните појави на нерамноправни 
односи, субординирање, запоставување на органите 
на самоуправувањето и ел. 

2. Нужни се настојувања за тоа на седниците 
на општинските собранија, на кои се повикуваат 
работни организации, да присуствуваат претставни-
ци на органите на управувањето, а не само рако-
водните лица од овие организации, за да се зго-
леми како нивното учество во утврдувањето на 
ставовите во Собранието, така и влијанието на тие 
ставови врз органите на управувањето во работните 
организации. 

3. Во остварувањето на соработката меѓу оп-
штинските собранија и работните организации зна-
чајна улога имаат и индивидуалните контакти меѓу 
функционерите на општинските собранија и рако-
водните луѓе на работните организации. При ова 
функционерите на општинските собранија односно 
раководните лица на работните организации треба 
да бидат иницијатори на практиката проблемите да 
бидат предмет на интерес и разрешување врз са-
моуправни основи во работните организации и оп-
штинските собранија, така што овие контакти да 
бидат конститутивен, а не елиминаторен елемент на 
соработката. 

4. Имајќи ги предвид позитивните резултати од 
досегашната практика на одржувањето на седни-
ците на општинските собранија односно на собо-
рите на работните заедници со учество на работ-
нички совети на одделни работни организации или 
според природата на дејноста на работната орга-
низација на други соодветни органи на управува-
њето и на седниците на работничките совети од-
носно другите соодветни органи на управувањето 
со учество на општинските собранија односно со-
борите на работните заедници на кои се разгледу-
ваат прашања од интерес за тие организации, тре-
ба да продолжи одржувањето на вакви седници. 
Меѓутоа, на овие седници на соборите прашањата 
треба само да се претресуваат заеднички, а одлу-
чувањето би морало да остане во самостојна над-
лежност на соборот односно на работничкиот совет 
или соодветниот орган на управувањето во рамките 
на нивниот делокруг. 

5. Органите на управувањето во работните ор-
ганизации треба да ја развиваат практиката на 
своите седници да повикуваат претставници на оп-
штинските собранија (претседатели на совети, ко-
мисии и други одборници), а не само нивни ф у н к -
ционери, со цел да се остваруваат директни кон-
такти меѓу поширок круг на носителите на само-
управувањето. 

6. Работните организации треба безусловно да 
ја исполнуваат својата уставна обврска за објаву-
вање на општите акти и со тоа да им овозможат на 
општинските собранија да вршат надзор над нив-
ната законитост, како и да создадат услови за по-

голема информираност и јавност во работата на 
нивните органи на управување. 

7. Управниот надзор над законитоста на рабо-
тењето на работните организации, како елемент на 
самоуправниот систем и како израз на уставната 
обврска на органите на управата на собранијата и 
работните организации — да работат во согласност 
со Уставот и законите, треба да е редовен системат-
ски и ефикасен и на начин и со методи што ќе ја 
почитуваат самостојноста и самоуправноста на ра -
ботните организации, но и ќе ги спречуваат поја-
вите на нивна автономност до степен што би ги 
изземало од правниот систем и поредок. 

За оваа цел општинските собранија треба да 
преземат соодветни функционални, организациони 
и кадровски мерки. 

8. Општинските собранија и работните органи-
зации треба да посветат поголемо внимание и да 
преземат непосредни мерки за остварувањето ф у н к -
цијата на општествениот надзор особено во реали-
зирањето на Препораката за подобрување начинот 
на прашањето на општествениот надзор од страна 
на општинските собранија, што ја донесе Собрани-
ето на СРМ во март 1968 година. 

9. Здружувањето на средствата на општината и 
на работните организации, што се потврди како 
многу погоден облик за решавање на прашањата 
од заеднички интерес на општината, треба да про-
должи, а особено да се зголемува обемот на здру-
жувањето на средствата и да се остварува нивната 
најрационална употреба. 

10. Иницијативите на општинските собранија за 
интегрирање на работните организации во и над-
вор од општината треба да се базираат врз објек-
тивни оцени и реални перспективи, за да можат да 
го потврдуваат низ практиката фактот дека инте-
грацијата претставува основен предуслов за спрове-
дувањето на стопанската и општествената реформа. 
Притоа е потребно да се надминуваат субјективните 
сфаќања на поединци во работните организации, а 
во случаите кога се тие пречка за остварување на 
неспорната потреба од интеграција да се подложу-
ваат на објективни критики и оцена. 

11. Одборот за општествено-политички систем и 
народна одбрана на Републичкиот собор и Одборот 
за општествено-политички систем и самоуправува-
ње во општините на Соборот на општините да го 
следат реализирањето на Препораката и повреме-
но да им поднесуваат извештаи на соборите. 

Бро ј 1558 
26 март 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

Огласен дел 

ОБЈАВА 
Врз основа на одредбите на членот 77а од З а -

конот за средствата на работните организации и 
одлуката на работничкиот совет на претпријатието 
од 9.1П. 1970 година, ги известуваме сите наши по-
верители, дека ќе предложиме преземање на сана-
ција. 

РОК за предавање на оанационата програма е 
30. IV. 1970 година. Поради тоа ги повикуваме сите 
поверители, да до наведениот рок ни ги испратат 
своите мислења за предложената санација. 

Оваа објава е објавена во Службен лист на 
СФРЈ и во службените весници на сите социјалис-
тички републики на СФРЈ. 

Претпријатие за инженерско-техничка 
градба „Техноградња" —• Марибор. (500) 
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СУДСКИ ОГЛАСИ 

О К Р У Ж Е Н СУД ВО СКОПЈЕ 

Тужител ката Верка Славева Михајлова од село 
Длабочица, Собрание на општината Крива Палан-
ка, поднесе до овој суд тужба за развод на брак 
против тужениот Славе Сенесиев Михајлов од село 
Петралица, општина Кривопаланечка, сега со не-
познато место на живеење. 

Бидејќи тужениот Славе е со непознато место 
на живеење и ту жител ката Верка не му ја знае 
адресата, се повикува во рок од 15 дена по обја-
вувањето на огласот во „Службен весник на СРМ", 
да се јави во судот или да одреди свој застапник. 
Во противно на истиот ќе му биде одреден застап-
ник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 454/70 год. 
(24) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР 

Пред Општинскиот суд во Гостивар, е подиг-
ната постапка за расправување на оставината на 
пок. Ќерими Керима Оломан, бивш од село Ж и р о в -
ница. Меѓу другите наследници покојниот ја оста-
вил и ќерката Мегдиу Фардоза, која живее во град 
Маница, Република Турцима. Биде јќи истата живее 
во странство, со непозната адреса, поради кое до-
ставувањето не можело да се изврши, затоа овој суд 
и го постави за привремен застапник Мегдиу К е -
рим од село Жировница, а врз основа на член 217 
од ЗН и чл. 77 ст. 2 т. 5 од ЗПП, затоа што наслед-
ничката Мегдиу Фардоза нема полномошник во 
земјата, а нејзиното место на живеење е непознато. 

Поставениот привремен застапник ќе ја заста-
пува наследничката во горенаведената правна ра-
бота се додека истата или пак нејзиниот полномош-
ник не се јават пред овој суд, односно додека ор-
ганот на старателството не го извести судот дека и 
е поставен старател. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, О. бр. 10/68 
од 10.1.1969 год. (22) 

Пред овој суд се води оставинска постапка за 
расправање имотот на пок. Ба јрами Мусли, бив. од 
село Форино, кој умрел на ден 20. XII. 1969 година. 
Меѓу другите наследници покојнит го оставил и 
синот Ба јрами Веби, ко ј сега живее во Австрија, со 
непознато место на живеење, а на кого судот му 
поставил привремен старател — застапник, лицето 
Бајрами Идриз. 

Се повикува наследникот Ба јрами Веби, во рок 
од 1 година од објавувањето на огласот да се јави 
лично пред судот, или неговиот полномошник. До-
колку во одредениот рок наследникот не се јави 
сам или неговиот полномошник, судот ќе ја рас-
прави оставината врз основа на изјавата на поста-
вениот старател и податоците со кој располага во 
смисла на чл. 217 ст. 4. 

Од Општинскиот суд во Гостивар, О. бр. 168/69 
од 16. II. 1970 година. (23) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 187, стра-
на 972, книга I е запишано следното: Фирмата на 
Основното централно училиште „Диели" од село 
Желино, согласно со одлуката на Советот на работ-
ната заедница од одржаната седница на 22. IX. 1968 
година се менува и гласи; Основно училиште „ Јо-
сип Броз Тито", село Желино, Тетовско. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 29 од 7. XI. 1969 год. (9) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
река во регистарот на установите, рег. бр. 113, стра-
на 676, книга I е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Централното основно училиште 

„Цветан Димов" од село Сакулица, Тимова Босил-
ка, и престанува правото за потпишување, бидејќи 
е разрешена од должност. 

Потписник на споменатото училиште во идни-
на останува Христов Јованов Благој , директор, сме-
тано од 29. ХП. 1967 година. 

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

бр .126/67 од 21. XI. 1969 година. (103) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 192, стра-
на 991, книга I е запишано следното: Досегашниот 
директор на Основното училиште „Даме Груев" од 
сето Шемшево, Тетовско, Камили Азиза Сабри, е 
разрешен од должност и му престанува правото за 
потпишување. 

З а директор на училиштето е назначен Л.ешни-
ковски Драгољуб, кој училиштето ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, со стариот регистриран потписник Настов-
ски Биљбиља Петре, сметководен режисер и секре-
тар, сметано од 15. V. 1969 година. 

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

бр. 140 од 27. XI. 1969 година. (157) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 636, стра-
на 671, книга Ш е запишано следното: Се брише од 
регистарот на установите Градската библиотека „Ко-
чо Рацин" — Кичево, бидејќи се соединува со Ра -
ботничкиот универзитет — Кичево и Локалната 
радио станица Кичево во една организација под 
назив: Информативен културно-образовен центар — 
Кичево. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 93 од 11. П. 1970 година. (248) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 637, стра-
на 675, книга Ш е запишано следното: Се брише од 
регистарот на установите Локалната радио станица 
— Кичево, бидејќи се спојува со Работничкиот уни-
верзитет — Кичево и Библиотеката „Кочо Рацин" — 
Кичево во една организација под назив: Информати-
вен културно-образовен центар „Кочо Рацин" К и -
чево. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 95/69 од 11. П. 1970 година. (249) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 605, стра-
на 523, книга Ш е запишано следното: Се брише од 
регистарот на установите Работничкиот универзи-
тет — Кичево б и д е ј ќ и се спојува со Локалната ра-
дио станица — Кичево и Библиотеката „Кочо Р а -
цин" — Кичево во една организација под назив: 
Информативен културно-образовен центар — К и -
чево. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 96/69 од 11. П. 1970 година. (250) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 479, стра-
на 963, книга П е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Установата за комунално и стан-
бено стопанисување — Дебар, Почеста Бесник, ш е ф 
на сметководството, му престанува правото з а пот-
пишување, бидејќи е преместен на друго работно 
место . 

За нов потписник на установата е назначен Ос-
ман Шеху, ко ј ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, со ста-
рите регистрирани потписници и тоа: Ками Шпе-
тин, секретар, и Ј а н и Адем Сакип, директор, сме-
тано од 29. I. 1970 година. 

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

бр. 15 од 11. П, 1970 година. (378) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 479, стра-
на 963, книга П е запишано следното: Фирмата на 
Управата за пазариште — Дебар, согласно со одлу-
ката бр. 02-703/1 од 21. XI. 1968 година на Советот 
на работната заедница се менува и гласи: Устано-
ва за комунално и станбено стопанисување — Де-
бар. 

Дејноста на Установата за комунално станбено 
стопанисување —• Дебар, согласно со гореспомена-
тата одлука на советот на работната заедница и ре-
шението бр. 01-5556/1-68 од 16. VI. 1969 година, на 
Собранието на општината Дебар, во иднина се про-
ширува и со: 

а) одржување на градските патишта, 
б) одржување на градската канализација, 
в) вршење на водоводни и канализациони ус-

луги. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 129/69 од 11. П. 1970 година. (379) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 325, стра-
на 335, книга Пе запишано следното: На досегаш-
ниот потписник Незири Незир, на Работничкиот 
универзитет во Гостивар му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

Работничкиот универзитет во Гостивар ќ е го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето стариот регистриран потписник 
Серге З д р а в е в с к и , сметано од 28. X. 1969 година. 

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

бр. 124 од 7. XI. 1969 година. (4) 

Окружниот стопански суд ВФ Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 535, стра-
на 179, книга П е запишано следното: На досегаш-
ниот поптисник на Електромашинскиот факултет во 
Скопје професор инженер Димитар Грчев, декан, му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е раз -
решен од должност. 

За нов потписник на Електромашинскиот ф а -
култет во Скопје е назначен професор инженер 
Александар Величковски, кој факултетот ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со стариот регистриран потписник 
Божана Богатинова, сметководител, сметано од 26. 
Ш. 1968 година. 

Орбвската пред банката е со еден потписник. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 

бр. 33/68 од 13. XI. 1969 година. (33) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установата, рег. бр. 535, стра-
на 179, книга П е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Електромашинскиот факултет во 
Скопје — професор инженер Александар "Педеч-
ковски, му престанува правото за потпишување, би-
дејќи е разрешен од должност. 

За нови потписници на Електромаптинстшот Фа-
култет во Скопје се назначени следните липа: про-
фесор инженер Петар Кардалов, декан, лопечт ин-
женер Рушковски Коста, заменик, и Браниодпт*а 
^акимова, заменик, сметководител кои факултетот 
ќе го потпишуваат, задолжуваат и р а з д о л ж у в а ^ , РО 
границите на овластувањето, со стариот регистри-
ран потписник Божана Богатинова, сметководител, 
сметано од 13. XI. 1969 ^оттина. 

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

бр. 127 од 13. ХТ. 1969 година. ' Г34) 

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

бр. 119 од 14. XI. 1969 година. (36) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 296, стра-
на 213, книга П е запишано следното: Досегашниот 
директор на Основното училиште „Народна рево-
луција", село Боговиње, општина Тетово, Имер Б е -
лул Осман, е разрешен од должност, директор. З а 
директор на споменатото училиште е назначен Аб-
диу Накил, кој нема да биде потписник. 

За потписник останува стариот регистриран Иза-
ири Османа Беџет. 

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

бр. 64 од 18. IX. 1969 година. (39) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 635, стра-
на 665, книга III е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Работничкиот дом во Дебар Абе-
дин Д. Шеху, директор, му престанува правото за 
потпишување. 

За в. д. директор е назначен на Работничкиот 
дом во Дебар Нијази Лимани, кој истиот ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, сметано од 18. ХП. 1969 година. 

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

бр. 155/69 од 17. П. 1970 година. (247) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека в»о регистарот на установите, на 4. XI. 1969 го-
дина, рег. бр. 2/66, е запишано следното: Му преста-
нува овластувањето за потпишување на Коложе-
госки Митрев Данаил, досегашен директор На Р а -
ботничкиот универзитет „Моша Пијаде" од Прилеп. 

Се овластува Кулески В. Кирил, в. д. директор, 
да ја потпишува установата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 45/69 година. (56) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека в'о регистарот на стопанските организации, на 
И. XI. 1968 година, страна 304, реден број 2 е запи-
шано проширувањето на дејноста на Транспортно-
то претпријатие „8 ноември" од Штип, со тоа што 
покрај досегашните дејности, ќе обавува и превоз 
на патници во линијскиот сообраќај, на територи-
јата ^ Ф Р Ј , со свои превозни средства (авто-
буси). 

Проширувањето на дејноста на претпријатието 
е запишано во регистарот, орз основа на одлуката 
бр. 273 од 1. XI. 1968 година на работничкиот совет 
на истото. 

Од Окружниот стопански суд во Штип Фи. 
бр. 505/68. (282) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. ХП. 1968 година, страна 304, реден број 3 е за-
пишана промената на досегашниот в. д. директор 
на Транспортното претпријатие „8 Ноември" од 
Штип, Александар Богоевски на чие место за ди-
ректор е именуван Томе Бичов ски. 

Промената на в. д. директорот на претпријати-
ето е запишана во регистарот, врз основа на одлу-
ката бр. 298 од 10. ХП. 1968 година на работничкиот 
совет на истото. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 554/68. (291) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 351, страна 1143, книга I е запишано след-
ното: Фирмата на Производното задружно тргов-
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еко претпријатие „Илинден" — село С т о ј а к о в , со-
гласно со одлуката бр. 02-711 од 2. VI. 1969 година 
на Советот на работната заедница се менува и гла-
си: „Напредок" — производно задружно трговско 
претпријатие, село Сто јаково, Гевгелија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 511 од 6. VI. 1969 година. (659) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 351, страна 1143, книга I е запишано след-
ното: Дејноста на Производното задружно тргов-
ско претпријатие „Илинден" село Стојаково, согла-
сно со одлуката бр. 01-289 од 7. Ш. 1969 година на 
Советот на работниот колектив од одржаната сед-
ница на 8. Ш. 1969 година се проширува и со коо-
перација во производството со индивидуални про-
изводители, продажба на кооперираното производ-
ство и снабдување на производителите со репро-
материјали. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 263 од 22. V. 1969 година. (660) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 28. X. 1969 година, рег. бр. 162/55, книга I е за-
пишано следното: Продавницата број 10 во Б и -
тола, на Фабриката „Бегеј" од Зрењанин, преста-
на со својата работа и се брише од регистарот на 
стопанските организации, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 3137 од 10. X. 1969 година на работничкиот 
совет на Фабриката „Бегеј" од Зрењанин. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 420/69. (1455) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. X. 1969 година, рег. бр. 32/55, книга I е запи-
шано следното: Земјоделската задруга „Гоце Дел-
чев" село Будаково и Трап, Битолско, престана 
со својата работа и се брише од регистарот на 
стопанските организации, кој го води овој суд, 
поради соединување со Земјоделската задруга 
„Победа" село Добрушево и формираат нова Зем-
јоделска задруга „Ѓоце Делчев", село Добрушево. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-427 од 6. X. 1969 година на задруж-
ните совети на задругите. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 410/69. (1456) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. X. 1969 година, рег. бр. 22/55, книга I е запи-
шано следното: Земјоделската задруга „Извор" село 
Боишта, Демир Хисар, престана со својата работа 
и се брише од регистарот на стопанските организа-
ции, кој го води овој суд, поради присоединува-
ње кон Трговското претпријатие „Бигла" од; Де-
мир Хисар. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-649/1 од 30. VI. 1969 година на работ-
ничкиот совет на Трговското претпријатие „Биг-
ла" од Демир Хисар и одлуката бр. 45 од 5. VII. 
1969 година на задружниот совет на Земјоделската 
задруга „Извор" — село Боиште. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 369/69. (1460) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 6. X. 1969 година, рег. бр. 65/55, книга Ш е за -
пишано следното: Му престанува овластувањето 
за потпишување на Огненов Симе, раководител на 
Продавницата во Охрид, на Вараждинската тек-
стилна индустрија „Вартекс" од Вараждин. 

Се овластува Димитровски Михаил, раководи-
тел, да ја потпишува продавницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 392/69. (1471) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30. IX. 1969 година, ,рег. бр. 53/55, книга Ш е 
запишано следното: Му престанува овластувањето 
за потпишување на Б о ж и н Мартиноски, директор 
на Фабриката за тули и ќерамиди „Рекорд" од 
село Мороишта, Струга. 

Се овластува Шумуликоски Коста. в. д. дирек-
тор, да ја потпишува фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 327/69. (1473) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 963, страна 159, книга VI е запишано след-
ното: Фирмата на „Југотутун" — здружено прет-
пријатие за производство, откуп, обработка, пре-
работка и промет на тутун и тутунови производи 
— Скопје, согласно со одлуката на работничкиот 
совет од одржаната седница на 8. VI. 1967 година, 
се менува и гласи: „Југо-тутун" — здружено прет-
пријатие за производство, обработка, преработка на 
тутун и промет -— Скопје. 

Скратен назив: „Југо-тутун" — здружено прет-
пријатие — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1237/67 од 28. X. 1969 година. (1423) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 963, страна 159, книга VI е запишано след-
ното: Дејноста на „Југо-тутун" — здружено прет-
пријатие за производство, обработка и преработка 
на тутун и промет — Скопје, согласно со одлуката 
на работничкиот совет од одржаната седница на 
29. V. 1969 година, се проширува и со работи за 
застапување на странски фирми со консигнација. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 564 од 27. X. 1969 г. (1424) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 77, страна 1649, книга V е запишано след-
ното: Кон Претпријатието за дрвна индустрија 
„Треска" — Скопје се присоединува Шумското сто-
панство „Кожув" од Гевгелија, согласно со одлу-
ката бр. 02-10334 од 8. VП. 1969 година на работ-
ничкиот совет на Претпријатието за дрвна ин-
дустрија „Треска" — Скопје и одлуката бр. 01-1202 
од 15. VII. 1969 година на работничкиот совет на 
Шумското стопанство „Кожув" Гевгелија, како ор-
ганизација на здружен труд за стопанисување со 
шумите и производство на амбалажа „Треска" во 
Гевгелија, без својство на правно лице, под ф и р -
ма: Претпријатие за дрвна индустрија „Треска" —• 
Скопје — Организација на здружен труд за сто-
панисување со шумите и производство на амба-
л а ж а „Треска" — Гевгелија (без својство на прав-
но лице). 

Предмет на работењето на организацијата е 
стопанисување со постојните, пошумување и по-
дигање на стопански шуми, заштита и чување на 
шумите; мелиорација на деградираните шуми; 
експлоатација на шуми; развивање на земјоделско 
производство (тов на дрбиток, производство на ком-
пир, собирање на лековити растенија, овоштарство, 
пчеларство и ел.); развивање на ловно стопан-
ство; проширување на научно-истражувачката ра -
бота во шумарството; одржување, изградување на 
шумски комуникации и згради; врши работи од 
својата дејност за други установи и организации; 
експлоатација, узгој на шуми, правење вар, 'зем-
јоделско производство и др. изработки на дрвната 
индустрија. 

Организацијата на здружен труд е основана со 
присоединување на Шумското стопанство „Ко-
ж у в " — Гевгелија кон Претпријатието за дрвна 
индустрија „Треска" — Скопје, со одлуките на 
работничките совети. 

Раководител на организацијата е инженер Ми-
хаил Поп Дучев, 
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Организацијата на здружен труд ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 660 од 25. IX. 1969 година. (1253) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 389, страна 201, книга П е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Шумското стопанство „Кожув" — Гев-
гелија, бидејќи се присоединува кон Претприја-
тието за дрвна индустрија „Треска" — Скопје, 
како организација на здружен труд за стопани-
сување со шумите и производство на амбалажа 
„Треска" — Гевгелија, согласно со одлуките бр. 

02-10334 од 8. УП. 1969 година на работнич-
киот совет на „Треска" — Скопје и бр. 01-1201 од 
15. УП. 1969 година на „Кожув" — Гевгелија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 662 од 25. IX. 1969 година. (1254) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. IX. 1969 година, рег. бр. 5/59, книга II е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Продавницата 
број 1 во село Мажучишта, Прилепско, на Земјо-
делската задруга „Слога" од село Мажучишта, уште 
со продажба на прехранбени артикли и предмети за 
куќни потреби. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на задружниот совет на Земјоделската задруга 
„Слога" село Мажучишта од 17. VII. 1969 год. и уве-
ренијата на пазарниот, санитарниот и трудовиот 
инспектор на Собранието на општината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 359/69. (1325) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. IX. 1969 година, рег. бр. 21/64, книга II е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Трговското 
претпријатие „Универзал" од Крушево, уште со деј -
носта која ја имаше Земјоделската задруга „Црна 
Река" село Бучин, и тоа: земјоделско производство 
на општонародна земја, земена под закуп или до-
биена на бесплатно користење; организирање на 
земјоделско производство на земјата на индивидуал-
ните земјоделски производители преку создавање 
на разни видови кооперација; вршење на услуги на 
земјоделските производители со земјоделски маши-
ни и справи како и со вршење на разни други ус-
луги што ое во врска со земјоделското производ-
ство; договарање вишоци од земјоделското произ-
водство, преземање и пласман на истите од своето 
подрачје; снабдување на земјоделските производи-
тели со потребниот репродукционен материјал (се-
ме, вештачко ѓубре и тн.); преработка и доработка 
на земјоделски производи; организирање на штеде-
ње и кредитирање; стручно издигнување на кадри 
нужни за обавување на стопанската активност и 
вршење на транспортни услуги со камион. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 349/69, (1326) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. IX. 1969 година, рег. бр. 166/55, книга I е запи-
шано следното: Претпријатието за трговија со ин-
дустирски и други отпадоци на големо и мало „От-
пад" од Битола, престана со својата работа и се 
брише од регистарот на стопанските организации, 
кој го води овој суд, поради присоединување кон 
Претпријатието за промет со отпадоци „Отпад" од 
Скопје. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката на работната заедница на Претпријатието 
„Отпад" од Битола од 7. VI. 1969 година, одлуката 
од работничкиот совет на Трговското претпријатие 
за промет со отпадоци „Отпад" од Скопје од 25. VI. 
1969 год. и решението од Окружниот стопански суд 
во Скопје, Фи. бр. 625 од 11. VIII. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 369/69. (1327) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13. XI. 1969 година, рег. бр. 5/59, книга II е запишано 
под фирма: Б и ф е во село Бешеиште, на Земјодел-
ската задруга „Слога" од село Мажучишта. Предмет 
на работењето на бифето е угостителска дејност. 

Раководител на бифето е Мишачков Алекса. 
Бифето е основано од Земјоделската задруга 

„Слога", село Мажучишта, со одлуката бр. 194/2 од 
19. VIII. 1969 година, на задружниот совет. 

Бифето ќе го потпишува истото лице што ја 
потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 441/69. (70) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IX. 1969 година, рег. бр. 24/55, кни^а I е запиша-
но следното: Зедјоделската задруга „Баба Планина" 
е. Гнеотино, Битолско, престана со својата работа и 
се брише од регистарот на стопанските организации, 
ко ј го води овој суд, поради присоединување кон 
Земјоделската задруга „Црна Река" е. Брод. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работната заедница на Земјоделската з а -
друга „Баба Планина" село Гнеотино 20. VIII. 1969 
година и одлуката бр. 232 од 22. VIII. 1969 година, на 
работната заедница на Земјоделската задруга „Црна 
Река". 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 387/69. (1329) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IX. 1969 година, рег. бр.25/55, книга Ш е запи-
шано следното: Земјоделската задруга „Трајче Дој-
ч и н о в и " , село Белчишта се става под присилна уп-
рава, а за присилен управник е назначен Борче Сто-
јановски, инженер од село Белчишта, кој е овластен 
да ја потпишува задругата. 

Земјоделскат азадруга „Трајче До јчинови" , се-
ло Белчишта е ставена под присилна управа со ре-
шението бр. 01-6851/1 од 10. VII. 1969 година на Со-
бранието на општината Охрид, и со истото реше-
шение е одреден и присилниот управител. 

Од Окружниот стопанска суд во Битола, Фи. 
бр. 335/69. (1331) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во гегистарот на стопанските организации, на 
2. IX. 1969 година, рег. бр. 9/55. книга П е запиша-
но следното: Земјоделската задруга „Црна Река" од 
село Бучин, Прилепско, престана со својата работа 
и се брише од регистарот на стопанските органи-
зации, кој го води овој суд, поради присоединување 
кон Трговското претпријатие „Универзал" од К р у -
шево. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 48 од 27. V. 1969 година на задружниот 
совет на Земјоделската задруга „Црна Река" од се-
ло Бучин и одлуката на работничкиот совет на Тр-
говското претпријатие „Универзал" од Крушево. 

Ол Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 348/69. (1334) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. IX. 1969 година, рег. бр. 18/69, книга I е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на досегашниот раководител на Про-
давницата број 25 во Битола на „Метална Комер-
пе" — Велетпговинско претпријатие — Загреб, Ди-
митровски Христо. 

Се овластува Курчиевски Никола, раководител, 
да ја потпишува продавницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 367/69 (1368) 



4 април 1970 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРM Бр. 8 — Стр. 129 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. IX. 1969 година, рег. бр. 13/56, книга I е запи-
т а н о следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Влаху Илија, раководител на От-
купната станица Битола на Претпријатието за про-
мет со отпадоци — Скопје. 

Се овластува Петревски Лазар, раководител, да 
ја потпишува откупната станица. 

Од Окружниот стопански СУД ВО Битола, Фи. 
бр. 370/69. (1369) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. IX. 1969 година, рег. бр. 16/65, книга I е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Спиро Терзиоски, в. д. директор на 
Претпријатието за производство на огледала и бру-
сење на стакло „Кристал" од Прилеп. 

Се овластува Атанасовски Борис, директор, да 
ги потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 386/69. (1371) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. IX. 1969 година, рег. бр. 2/58, страна Ш е запи-
шано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Негриевски Трајан, директор на 
Фабриката за трикотажа „Стружанка" — Струга. 

Се овластува Миладинов Крсто Кирил, дирек-
тор, покрај досегашниот потписник Костевски Б л а -
гоја, финансиски директор, да ја потпишува фаб-
риката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр 331/69. (1372) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
гег. бр. 434. страна 571, книга П е запишано след-
ното: Дејноста на Земјоделското стопанство „Анска 

Река — Валандово, согласно со одлуката бр. 0202-
120 ед 21. I. 1969 година на работничкиот совет и 
елаборатот за економска оправданост се проширува 
и со: трговска дејност за продажба на трехоанбени, 
индустриски и текстилни стоки, градежна матери-
јали, разновидна земјоделска механизација со при-
клучни машини, моторни возила, резервни лелови и 
авто-гуми и др., на подрачјето на општината Валан-
дово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 105 од 12. V. 1969 година. (1411) 

Окружниот стопански суд во Скопје обрнува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 434, страна 571. книга П е запишано след-
ното: Дејноста на Земјоделското стопанство ..Анска 
Река" — Валандово. согласно со одлуката бр. 1506 
од 16. IX. 1968 година на работничкиот совет и ела-
боратот за економска оправданост се проширува и 
со угостителска дејност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи. 
бр. 1215/68 од 12. VI. 1969 година. (1412) 

Окружниот стопански суд во Скопје о б а в у в а 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бп. 2, страна 82, книга П е запишано следното: 
Досегашниот директор Влатко Миладинов Пајиќ, на 
Автотранспортното туристичко претпријатие „Југ 
турист" — Куманово е разрешен од должност и му 
престанува правото за потпишување. 

За директор на споменатото претпријатие е на-
значен С П И Р И доновски Краљов Дејан, дипломиран 
правник од Куманово, кој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со старите регистрирани потписници 
и ТОР: Илиевски Филип, книговодител, и Стаменов-
ски Јове, заменик директор, сметано од 1. УШ. 1969 
година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од О К Р У Ж Н И О Т стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 718 од 29, IX. 1969 година, (1416) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 212, страна 661, книга I е запишано следно-
то: На досегашните потписници на Претпријатието 
за производство на уметни брусеви абразивни мате-
ријали „Иднина" — Кратово и тоа: Милан Љубенов 
Јанакиев, инженер технолог в. д. директор, и Ми-
ха јло Методиев Тренчев, финансиски книговодител, 
им престанува правото за потпишување, бидејќи се 
разрешени од должност. 

За нови потписници на споменатото претприја-
тие се назначени следните лица: Стојановски Душан 
Владимир, генерален директор и Илија ѓорѓија Му-
чибабиќ ш е ф на сметководството, сметано од 18. IX. 
1969 година. 

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

бр. 832 од 27. X. 1969 година. (1418} 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 12, страна 117, книга I е запишано следното: 
На досегашниот директор инженер Ѓорѓи Павлов-
ски, на Шумското производно претпријатие „ С у -
дански" — Македонски Брод, му престанува правото 
за потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За директор на споменатото претпријатие е на-
значен^ инженер Миле Трајановски, кој претприја-
тието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, со старите регистри-
рани потписници Алампиовски Кофиле, ш е ф на 
сметководството, и Цветан Јосифовски, сметано од 
1. IX. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 785 од 16. X. 1969 година. (1420) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 179, страна 841, книга П е запишано след-
ното: Дејноста на Фабриката за порцелан и сани-
тарна керамика „Борис Кидрич" — Титов Велес, со-
гласно со одлуката на работничкиот совет од одр-
жаната седница на 27. XI. 1967 година и елаборатот 
за економска оправданост се проширува и со: пре-
воз на лица со своите аутобуси на релацијата Титов 
Велес — Фабрика за порцелан и обратно, поправка, 
лакирање, прање, подмачкување и сервисирање на 
моторни возила на физички и правни лица во ав-
томеханичарската работилница на фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1299/67 од 31. X. 1969 година. (1429) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 174, страна 249, книга П е запишано след-
ното: Кон Хемиско-металуршкиот комбинат „Југо-
хром", село Јегуновце се припојува Претпријатието 
за стопанисување со станбени згради во село Јегу-
новце, согласно со одлуката бр. 02-19/17 од 10. I. 1969 
година на работничкиот совет на „Југохром" село Ј е -
гуновце и одлуката број 288 од 15. I. 1969 година на 
работничкиот совет на Претпријатието за стопани-
сување со станбени згради, село Јегуновце. 

Со припојувањето на споменатото претпријатие 
кон Хемиско-металуршкиот комбинат „Југохром" — 
село Јегуновце се брише претпријатието од региста-
рот на претпријатијата и дуќаните к а ј овој суд од 
рег. бр. 340, страна 1617, книга I. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 109 од 28. X. 1969 година. (1430) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 27. V. 1969 го-
дина, страна 153, реден број 1 е запишано основа-
њето на Земјоделската трговска задруга „Извор", 
со седиште во село Седларци, Струмичко. 

Задругата ќе врши преработка на земјоделство, 
откуп на земјоделски производи, машински парк 
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за услуги на третр! лица во земјоделството, ^ о п е -
рирање со правни и физички лица. 

За в. д. директор на задругата е именуван Сто-
јан Димов, кој е овластен да ја потпишува и прет-
ставува задругата. 

Покрај директорот како второ овластено лице е 
Алекса Јорданов, кој во отсуство на директорот ќе 
ја потпишува задругата. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на поднесената пријава од в. д. директорот на 
задругата број 1 од 1. X. 1968 год. и одлуката на 
основачкото собрание на група граѓани: Димов Сто-
јан, Алекса Јорданов, Спасо Атанасов, Васе Митев, 
Драги Христов, Ило Христов, Васил Атанасов, Ма-
нуш Јорданов, Стефчо Димов, Спасо Донев, Вангел 
Донев, Драго Каранфилов, Борис Панов. Стојан 
Поцков, Петре Јорданов, Васе Донев, Митко Мит-
рев, Коло Донев, Киро Јорданов, Димитар Божинов, 
Благој Василев, Благој Андонов, Ванчо Божинов, 
Стојан Андонов, Ванчо Василев, Киро Костов, Ташо 
Јорданов, Коло Василев, Горѓи Мавров, од 1. X. 1968 
година и потврдата бр. 03-611 од 27. V. 1969 година 
на Земјоделското претпријатие „5 Ноември" од 
Струмица, кое ќе ги откупува земјоделските произ-
води на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 451/68. (311) 

то, продажба на овошје, средства за заштита на до-
битокот и растенијата, продажба на вештачки ѓу-
брива, земјоделски машини и алатки, на стоки од 
текстилната индустрија, на конфекција и др. 

Продавницата е основана од Земјоделската за -
друга „Руен" од село Каменица, Делчевско. 

Раководител на продавницата е Дане Антов, кој 
не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе 
го обавуваат овластените лица на задругата. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 200 од 7. V. 
1969 година на задружниот совет на задругата и за -
писникот на Санитарната инспекција на Собрание-
то на општината Делчево од 6. V. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 174/69. (327) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 26, страна 
425, книга П е запишано следното: Кон Земјодел-
ската задруга „Житиште" село Мршевци, Скопско, 
се присоединува Земјоделската задруга „Светлост", 
село Вевчани, согласно со одлуката бр. 03-346 од 12. 
УШ. 1969 година на задружниот совет на Земјодел-
ската задруга „Житиште" село Мршевци, Скопско, 
и одлуката на задружниот совет на Земјоделската 
задржи „Светлост", село Вевчани, Охридско. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 914 од 25. ХП. 1969 година. (132) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 23. V. 1969 го-
дина, страна 38, реден број 5 е запишано присоеди-
нувањето на Земјоделската задруга „Гоце Делчев" 
од село Јаргулица, Радовишко, кон Земјоделската 
задруга „Димитар Влахов" од село Подареш, Радо-
вишко. 

Присоединувањето на задругата е запишано во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 14 од 3. П. 
1969 година на задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 167/69. (341) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бп. 19, снаана 
511, книга Ш е запишано следното: На досегашниот 
потписник на Земјоделската задруга „Согласив", се-
ло Шлегово, Кратово, Иванов Глигоров Спасо, кни-
говодител, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должност. 

За потписник на Земјоделската задруга „Согдаг 
сие" село Шлегово останува директорот Ирот Е ф -
ремов, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува .во границите на овластувањето, сме-
тано од 11. XI. 1969 година. 

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

бр. 1053/69 од 6. П. 1970 година. (231) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 23. V. 1969 го-
дина, страна 91, реден број 8 е запишан престанокот 
на Земјоделската задруга „Гоце Делчев" од село 
Јаргулица, Радовишко, поради тоа што истата се 
присоедини кон Земјоделската задруга „Димитар 
Влахов" од село Подареш, Радовишко. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на одлуката бр. 64 од 27. IV. 1969 година на 
задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 168/69. (342) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 181, стра-
на 145, книга П е запишано следното: Дејноста на 
Пчеларската задруга ..Вардар" — Скопје, согласно 
со одлуката на задружниот совет од одпжаната сед-
ница на 17. ХП. 1969 година, се поопштува и со про-
мет со мед, таан шеќер и пчеларски поибоо, по-
средување во прометот на земјоделско-индустриски 
пооизводи, репроматеоијад за пчелареката индус-
трија, амбалажа и отпадна хартија. 

Од О к р у ж н и м стопански суд во Скопје, 
бр. 44 од 9. П. 1970 година. (263) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот нп задругите, на 27. V. 1969 го-
дина, страна 137, гел-ен број 25 е запишано основа-
њето на Мешовитата продавница, со седиште во е. 
Бигла, Делчевско. 

Продавницата ќе врши продажба на сите видо-
ви прехранбени стоки на сите видови алкохолни 
и безалкохолни пит а лоци, на бои и лакови, масла, 
канцелариски и училишен материјал, кибрит и дп., 
продажба на ппоиз^отти " а конзеовната индустрија, 
шеќер, производи од шеќер и производи од тутун, 
продажба на жито и мелнички производи од ж и -

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 21. XI. 1969 го-
дина, страна 144, реден број 3 е запишано присоеди-
нување™ на Производното варџиско трговско прет-
пријатие „Извор" од село Горни Липовик, Радовиш-
ко, кон Земјоделската задруга „Студенец" од село 
Калуѓерица, Радовишко. 

Присоединувањето на П Р О И З В О Д Н О Т О варциско 
трговско претпријатие „Извор" од село Горни Липо-
вик, Радовишко, кон Земјоделската задруга „Сту-
денец" од село Калуѓерица, Радовишко, е запиша-
но во регистарот, врз основа на одлуката бр. 99 од 
29. IX. 1969 година на задружниот сов^т на задру-
гата и одлуката бр. 126 од 25. IX. 196°' година на 
работничкиот совет на Претпријатието ..Ичвор" од 
село Горни Липовик и согласноста бр. 07-2282 од 30. 
IX. 1969 година на Одделението за стопанство на 
Собранието на општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 325/69. (343) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 28. I. 1969 го-
дина, страна 27, реден број 4 е запишана промената 
на досегашните потписници на Земјоделската за -
друга „Пирок" од село Мокриево, Струмичко, Дон-
чо Петров Мирчев и Петре Пандев Стојанов, а се 
овластени да ја потпишуваат задругата: Ванчо Ва-
силев Златанов, директор и Коста Лазаров Манев, 
книговодител. 

Новоовластените потписници заеднички ќе ја 
потпишуваат сметката на задругата. 

Промената на досегашните потписници на за -
другата е запишана во регистарот, врз основа на 
одлуката бр. 241 од 23. ХП. 1968 година на задруж-
ниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 6/69. (355) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 28. V. 1969 го-
дина, страна 62, реден број 6 е з а п и т а н о проширу-
вањето на дејноста, на Земјоделската задруга „Сто-
јан Калеов" од село Кру пиште, со тоа штр ќе оба-
вува и наводнување на површини на задругата и 
на задругари-кооперанти со сопствени мотори. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот, врз основа на одлуката бр. 09-354 од 15. 
V. 1969 година на задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 179/69. (366) 

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 
ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ 

Врз оснива на дозволата бр. 09-130/1 од 21. IV. 
1969 година на Одделението за стопанство и финан-
сии на Собранието на општината Крушево, запи-
шан е во регистарот на занаетчиските дуќани под 
реден бр. 33, книга I занаетчискиот дуќан под 
фирма: Коларо-ковачки дуќан на Алимоски Зибер 
Муса од село Јакреново. Предмет на работењето 
на дуќанот е вршење на коларо-ковачки услуги. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Алимо-
ски Зибер Муса. (50) 

Врз основа на решението бр. 07-310 од 14. Ш. 
1969 година на Одделението за стопанство и ф и -
нансии на Собранието на општината Кочани, за -
пишан е во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници, страна 329, рег. бр. 329/П, занает-
чискиот дуќан под фирма: Фризер Иванов Тодо-
ров Стојчо, со деловно седиште во град Кочани. 
Предмет на работењето на дуќанот е вршење на 
фризерски услуги за мажи. 

Фирмата ќе ј а потпишува сопственикот Иванов 
Тодоров Стојчо. (51) 

Врз основа на решението бр. 07-803 од 18. VI. 
1969 година на Одделението за стопанство и ф и -
нансии на Собранието на општината Кочани, запи-
шан е во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници, страна 337, рег. бр. 337/П, занает-
чискиот дуќан под фирма: Металостругар Донев 
Пешов Славко, со седиште во Кочани. Предмет на 
работењето на дуќанот е вршење на металостругар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Донев 
Пешов Славко. (52) 

Врз основа на решението бр. 07-2575 од 11. 
VI. 1969 година на Одделението за стопанство и 
финансии на Собранието на општината Кочани, з а -
пишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници, страна 334, рег. бр. 334/П, занает-
чискиот дуќан под фирма: Слаткар Х а ј дари, Хам-
за Сетке, со седиште во село Грдовци. Предмет на 
работењето на дуќанот е продажба на слаткарски 
производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Х а ј -
дари Хамза Сетке. (53) 

Врз основа на решението бр. 07-1006 на Од-
делението за стопанство и финансии на Собранието 
на општината Кочани, запишан е во регистарот на 
занаетчиските дуќани и работилници, страна 337, 
рег. бр. 337/П, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Слаткарница „Парк" на Ахмет Чакри Сафет, со 
седиште во Кочани, „Кеј на револуцијата". Пред-
мет на работењето на дуќанот е продажба на слат-
карски производи. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Ахмет 
Чакари Сафет. (54) 

Врз основа на дозволата бр. 09-226/1 од 5. V. 
1969 година на Собранието на општината Крушево 
е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници, на страна 35, книга I, занаетчиски-

от дуќан под фирма: Стефановски Н. Мишко, со 
седиште во Крушево. Предмет на работењето на 
дуќанот е производство и продажба на леб. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сте-
фановски Н. Мишко. (59) 

Врз основа на решението бр. 07-2576 од 13. VI. 
1969 година на Одделението за стопанство и финан-
сии на Собранието на општината Кочани, запишан е 
во регистарот на занаетчиските дуќани и работил-
ници, на страна 336, рег. бр. 336/П, занаетчискиот 
дуќан под фирма: Месар, Стојан Лазаров Здра-
вев, со седиште во село Зрновци. Предмет на рабо-
тењето на дуќанот е вршење на месарски услуги 
— т. е. продажба на месо. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан 
Лазаров Здравев. (60) 

Врз основа на решението бр. 07-968 од 1. VII. 
1969 година на Одделението за стопанство и ф и -
нансии на Собранието на општината Кочани, запи-
шан е во регистарот на угостителските дуќани, уго-
стителскиот дуќан под фирма: Крчма сопственост 
на Шаип Рифатов Велиов од Кочани. Предмет на 
работењето на дуќанот е крчмарска дејност — то-
чење на алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шаип 
Рифатов Велиов. (61) 

Врз основа на дозволата бр. 08-344 од 3. X. 
1969 година на Одделението за стопанство и ко-
мунални работи на Собранието на општината Бе -
рово, запишан е во регистарот на занаетчиските 
дуќани и работилници, на страна 287, рег. бр. 287, 
книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер-
ско-фризерски занаетчиски дуќан на Зорка Сми-
левска во Берово. Предмет на работењето на ду-
ќанот е вршење на берберско-фризерски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зорка 
Смилевска. (65) 

Врз основа на одобрението за работа на Од-
делението за стопанство и финансии на Собра-
нието на општината Кочани, е запишан во реги-
старот на угостителските дуќани, угостителскиот 
дуќан под фирма: Крчма Демир Фазлиов Демиров, 
со седиште во Кочани. Предмет на работењето на 
дуќанот е точење на алкохолни и безалкохолни 
пијалоци и служење едноставни во поголем дел 
ладни јадења. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Демир 
Фазлиов Демиров. (бб) 

Врз основа на одобрението за работа на Одде-
лението за стопанство и финансии на Собранието 
на општината Кочани, запишан е во регистарот 
на угостителските дуќани угостителскиот дуќан 
под фирма: Крчма сопственост на Ефтимов Тодоров 
Киро, со седиште во Кочани. Предмет на работе-
њето на дуќанот е точење на алкохолни и безалко-
холни пијалоци и едноставни во поголем дел ладни 
јадења. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Ефти-
мов Тодоров Киро. (67) 

Врз основа на решението бр. 07-57 од 14. Ш. 
1969 година на Одделението за стопанство и финан-
сии на Собранието на општината Кочани, запи-
шан е во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници, на страна 331, рег. бр. 331/П, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Сера-
фимов Тодев Митре, со седиште во село Кучи-
чино. Предмет на работењето на дуќанот е волно-
влачарски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сера-
фимов Тодев Митре. (69) 

Врз основа на решението бр. 07-1311 од 29. IX. 
1969 година на Одделението за стопанство и финан-
сии на Собранието на општината Кочани, запишан 
е во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-
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тилници, на страна 340, рег. бр. 340/П, занаетчи-
скиот дуќан под фирма: Електромеханичар К а -
ковски Димче Александар, со седиште во Кочани, 
ул. „Иво Рибар Лола" бр, 7. Предмет на работе-
њето на дуќанот е вршење на електромеханичар-
ски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Па-
ковски Димче Александар. (70) 

Врз основа на решението бр. 07-1420 од 13. X. 
1969 година на Одделението за стопанство и ф и -
нансии на Собранието на општината Кочани, з а -
пишан е во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници на страна 344, рег. бр. 344/П, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Ангелов 
Стојанов Стојо, со седиште во Кочани, ул. „М. 
Тито" бр. 55. Предмет на работењето на фурната 
е фурнаџиски услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анге-
лов Стојанов Стојо. (72) 

Врз основа на решението бр. 07-1420 од 13. X. 
1969 година на Одделението за стопанство и ф и -
нансии на Собранието на општината Кочани, за -
пишан е во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници, на страна 343, рег. бр. 343/П, зана-
етчискиот дуќан под фирма: Кро јач Ѓорѓиев Г. До-
бре, со седиште во село Оризари. Предмет на ра -
ботењето на дуќанот е вршење на кројачки ус л у т . 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот Ѓорѓиев 
Г. Добре. (73) 

Врз основа на решението од 20. XI. 1969 годи-
на на Одделението за стопанство и комунални р а -
боти на Собранието на општината Берово, е з а -
пишан во регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници, рег. бр. 288, страна 288, книга I за -
наетчискиот дуќан под фирма: Ковач Поповски 
Јованов Горѓи од село Робово. Предмет на работе-
њето на дуќанот е вршење на ковачки услуги. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Попов-
ски Јованов Ѓорѓи. (75) 

Врз основа на одобрението бр. 09-355/1 од 3. ХП. 
1969 година на Одделението за стопанство и ф и -
нансии на Собранието на општината Крушево, з а -
пишан е во регистарот на приватните превозници 
на име Карески М. Петар, со седиште во Круше-
во. Предмет на работењето му е превоз на пред-
мети со сопствено моторно возило. 

Фирмата ќ е ја потпишува сопственикот К а р е -
ски М. Петар. (77) 

Врз основа на решението од 28. V. 1969 годи-
на на Одделението за стопанство и комунални ра -
боти на Собранието на општината Берово, избри-
шан е од регистарот на занаетчиските дуќани, од 
рег. бр. 183, страна 183, книга I занаетчискиот ду-
ќан под; фирма: Сода-вода — Дупкарска Јангелова 
Лена од село Владимирово. (48) 

На ден 14. V. 1969 година, Одделението за сто-
панство на Собранието на општината Берово, до-
несе решение со кое од регистарот на занает-
чиските дуќани, од рег. бр. 65/728, страна 45/П, 
книга I се брише занаетчискиот дуќан под фирма: 
Леблебиџија Нешат Чамилов Дурмиши, Берово. (49) 

Врз основа на решението бр. 07-1786 од 8. IV. 
1969 година на Одделението за стопанство и ф и -
нансии на Собранието на општината Кочани, из-
бришан е од регистарот на занаетчиските дуќани, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Електромеханичар 
Лаковиќ Данило, од Кочани. (55) 

Врз основа на решението бр. 07-1317 од 2. X. 
1969 година на Одделението за стопанство и ф и -
нансии на Собранието на општината Кочани, за-
пишан е во регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници, на страна 341, .рег. бр. 341/П, за -
наетчискиот дуќан под фирма: Бо јаџија Милева 
Јован Станковић со седиште во село Облешево, 
Предмет на работењето на дуќанот е бојадисува-
ње на преѓа и други производи. 

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле-
ва Јован Станковић (71) 

Врз основа на решението бр. 07-2602 од 11. VI. 
1969 година на Одделението за стопанство и ф и -
нансии на Собранието на општината Кочани, из -
бришан е од регистарот на занаетчиските дуќани, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Фендо 
Јорданов Давитков од Кочани. (56) 

Врз основа на решението бр. 07-2574 од 11. VI. 
1969 година на Одделението за стопанство и ф и -
нансии на Собранието на општината Кочани, из -
бришан е од регистарот на занаетчиските дуќани, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Х а ј дари 
Хамза Ќазим, со деловно седиште во е. Грдовци. 

(57) 

Врз основа на решението бр. 07-2929 од 1. УП. 
1969 година на Одделението за стопанство и ф и -
нансии на Собранието на општината Кочани, из-
бришан е од регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Столар — Велков Крстев Милан во село Грдовци. 

(58) 

Врз основа на решинието бр. 07-2886 од 4. УШ. 
1969 година на Одделението за стопанство и ф и -
нансии на Собранието на општината Кочани, из-
бришан е од регистарот на занаетчиските дуќани, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Столар — Анге-
лов Б л а ж е в Славе во село Теранци. (62) 

Врз основа на решението бр. 07-2766 од 15. 
УП. 1969 година на Одделението за стопанство и 
финансии на Собранието на општината Кочани, 
избришан е од регистарот на занаетчиските дуќа-
ни, занаетчискиот дуќан под фирма: Часовнршар 
— Џунов Лазов Ивчо од Кочани. (63) 

Врз основа на решението бр. 07-3228 од 4. УШ. 
1969 година на Одделението за стопанство и ф и -
нансии на Собранието на општината Кочани, из-
бришан е од регистарот на занаетчиските дуќани и 
работилници, занаетчискиот дуќан под фирма: 
Столар — Киро Ампов Митев, село Вели, Кочан-
ско. (64) 

Врз основа на решението бр. 07-4041 од 2. X. 
1969 година на Одделението за стопанство1 и ф и -
нансии на Собранието на општината Кочани,^ из -
бришан е од регистарот на занаетчиските дуќани, 
занаетчискиот дуќан под фирма: Фризер, Борис 
Атанасов, со деловно седиште во село Оризари, 
Кочанско. (68) 

Врз основа на решението бр. 09-350/1 од 18. 
XI. 1969 година на Одделението за стопанство и 
финансии на Собранието на општината Крушево, 
избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани 
и работилници од страна 56, книга I занаетчискиот 
дуќан под фирма: Кро јачки салон „Рекорд" на 
Иваноски Темелков Иван, со седиште во Крушево. 

(74) 

Врз основа на решението од 13. XI. 1969 годи-
на на Одделението за стопанство и комунални р а -
боти на Собранието на општината Берово, избри-
шан е од регистарот на занаетчиските дуќани, од 
рег. бр. 30/280, страна 62, книга I занаетчискиот 
дуќан под фирма: Шивач — Радинска Горѓи Фи-
ма, Берово. (76) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Диплома за авто-механичар на име Божин Ва-
невски, е. Сиричино, Тетово. (1181) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата »Гоце Делчев" — Куманово на име 
Грозде Станковски, Куманово. (1182) 

Диплома за положен стручен испит, к. в. работ-
ник-машин бравар, издадена од Школата за учени-
ци во стопанство — Бања Лука на име Хакија Хо-
џиќ, ул. „120" бр. 12, Скопје. (1251) 

Воена книшка издадена од В. П. 9828 — Земун 
на име Панче Д. Стојановски, ул. „894" бр. 12, Ско-
пје. (1183) 

Свидетелство за к. в. возач, издадено од При-
леп на име Горѓи Кирков, е. Славеј, Прилеп. (704) 

Свидетелство од I клас, издадено од Индустри-
ското училиште „Т. Тарцан" — Прилеп на име Спи-
ро М. Трпкоски, е. Чепигово, Прилеп. (7182) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Дебар на име Мухарем Љутвиу, ул. „Павле Дико-
ски" бр. 12, Дебар. (7183) 

Свидетелство од VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Браќа Миладинови" — е. Ца-
рев Двор — Ресен на име Димитрија Мигуловски, 
с. Царев Двор, Ресен. (7185) 

Свидетелство бр. 83/22 за VIII одделение, изда-
дено од Осмолетката „М. Ацев" — е. Локвица на 
име Добре Попоски, е. Крапа, М. Брод. (7186) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
12132/5201, издадена од ЗСО — Кичево на име Му-
харем Ибески, е. Преглево, М. Брод. (7187) 

Здравствена легитимација на име Тоде Пек-
цев, ул. „12 другари" бр. 41, е. Ваташа, Кавадарци. 

(7188) 
Здравствена легитимација на име Мица Петро-

ва, ул. „Илинденска" бр. 105, Кавадарци. (7189) 
Земјоделска здравствена легитимација, бр. 5209, 

издадена од ЗСО — Гостивар — Филијала — Тетово 
на име Шерифе Зибери, е. Желино, Тетово. (7190) 

Свидетелство — диплома за завршена периодич-
на паралелка за квалификуван хемиски работник, 
издадено од ХТТУ „Б. Кидрич" — Т. Велес на име 
Цане Николовски, ул. „Првомајска" бр. 6, Т. Велес. 

(7191) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Богдана Ваневска, е. Сиричино, Тетово. (7193) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Петра Ангелковска, е. Челопек, Тетово. (7194) 
Свидетелство на име Фето А. Фетаи, е. Миле-

тино, Тетово. (7195) 
Здравствена легитимација бр. 43823 на име Џу-

мани Даути, ул. „М. Ч. Филипоски" бр. 198, Гости-
вар. (7196) 

Свидетелство за завршена П година, издадено 
од Занаетчиското училиште во Гостивар на име Ис-
мет Шаипи, Гостивар. (7197) 

Свидетелство бр. 01-8635, за IV клас, издадено 
од Гимназијата „Панче Попоски" — Гостивар на 
име Бекир Беќири, е. Дебренг.е, Гостивар. (7198) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Кочани на име Ацо Каранфилов, е. Каменица, Дел-
чево. (7199) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Централното основно училиште „Ванчо Прке" — 
Делчево на име Цвета Борисова Маринкова, ул. „М. 
Тито" бр. 108, Делчево. (7200) 

Свидетелство за I клас, издадено од Гимнази-
јата „Ванчо Прке" — Виница на име Димитар Го-
цев, ул. „М. Тито" бр. 62, Виница. (7201) 

Свидетелство за Ш клас, издадено од Гимнази-
јата „Ванчо Прке" — Виница на име Димитар Го-
цев, ул. „М, Тито" бр. 62, Виница. (7202) 

Свидетелство од П клас на име Тоне Иванов, 
е. Бели, Кочани. (7203) 

Здравствена легитимација на име Николина Спа-
сева, е. Оризари, Кочани. (7204) 

Извод на име Крум Георгиевски, ул. „4 јули" 
бр. 9, Кочани. (7205) 

Здравствена легитимација бр. 26058 на име Сто-
јан Ц. Арсов, е. Црн Камен, Кочани. (7206) 

Ученичка книшка, издадена од Осмолетката 
„Трифун Пановски" — Битола на име Петар Дар-
ковски, ул. „Т. Петровски" бр. 11, Битола. (7207) 

Свидетелство од I клас, издадено од Училиш-
тето „Р. Р. Ричко" — Прилеп на име Ристо Кичи-
нов, ул. „Орде Чопела'1 бр. 11, Прилеп. (7208) 

Свидетелство од I клас, издадено од Училиште-
то „Р. Р. Ричко" — Прилеп на име Мирослав Че-
лни, ул. „М. Тито" бр. 2/10, Прилеп. (7209) 

Свидетелство од I година, издадено од Индус-
триското училиште „Р. Р. Ричко" — Прилеп на име 
Тодор Крстески, ул. „Егејска" бр. 81, Прилеп. (7210) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Паца Панческа, ул. „Тризла" бр. 165, 
Прилеп. • (7211) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
1261/4463, издадена од ЗСО — Кичево на И1ме Ратко 
Ѓуроски, е. Рамне, М. Брод. (7212) 

Уверение за стручна спрема за висококвалифи-
куван на име Јордан Стојанов, ул. „Нови Велес" 
бр. 79, Т. Велес. (7213) 

Свидетелство на име Исмаил Адеми, ул. „Љу-
ботенска" бр. бб, Тетово. (7214) 

Здравствена легитимација на име Јордан Ми-
нов, е. Тркање, Кочани. (7215) 

Свидетелство од I година, издадено од Училиш-
тето „Р. Р. Ричко" — Прилеп на име Ванчо Јова-
носки, ул. „Богеска ограда" бр. 39, Прилеп. (7216) 

Свидетелство од VII одделение за возрасни на 
име Каме Ѓорѓиоски, ул. „Крушеска" бр. 54, При-
леп. (7217) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Љубица Спиркоска, ул. „М. Ацев" бр. 100, Прилеп. 

(7218) 
Здравствена легитимација на име Цветан Алек-

соски, ул. „Егејска" бр. 29, Прилеп. (7219) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Училиштето „Кире Гавроски" — Прилеп 
на име Љубен Тодоровски, ул. „Пере Тошев" бр. 12, 
Прилеп. (7220) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Гроздан Трпаноски, е. Плетвар, При-
леп. (7221) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 12460 
на име Максим Додевски, е. Гулинце, Кр. Паланка. 

(7222) 
Свидетелство за завршено VIII одделение, из-

дадено од Осмолетката „Јоаким Крчоски" е. Д. Ма-
настирец на име Евгенија Стојкоски, е. Г. Манасти-
рец, М. Брод. (7223) 

Свидетелство за П година на име Нада Ч а в к о -
ва, ул. „Славјанска" бр. 19, Т. Велес. (7224) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на име 
Владимир И. Тримановски, е. Башинио Село, Т. 
Велес. (7225) 

Свидетелство за завршено I година сообраќајно 
училиште на име Тодор Начаров, ул. „Ордан Џи-
нот" бр. 13, Т. Велес. (7226) 

Свидетелство од I година, издадено од ХТТУ 
„Борис Кидрич" — Т. Велес на име Марика Алчева, 
ул. „Вл. Назор" бр. 26, Т. Велес. (7227) 

Ученичка железничка карта на име Темелко 
Секуловски, нас. ПорцуланоЕа, Т. Велес. (7228) 

Свидетелство од осмолетка на име Велика Ј а -
ковческа, ул. „М. Ацев" бр. 83, Тетово. (7229) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Делчево на име Стојан Милосављевиќ, 
Делчево. (7230) 

Здравствена легитимација издадена од К З СО — 
Филијала — Делчево на име Никола Тасев Анге-
ловски, ул. „Ванчо Прке" бр. 15, Делчево. (7231) 

Свидетелство за I клас, издадено од Медицин-
ското училиште — Битола на име Јованка Телева, 
ул. „31" бр. 14, Битола. ' (7234) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Стванка Стојановска, е. Будимирци, 
Битола. (7235) 
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Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО —• Битола на име Мирко П. Стојановски, е. 
Будимирци, Битола. (7236) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Лазо Стојановски, е. Будимирци, Б и -
тола. (7237) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето за возрасни „Таки Даскало" 
— Битола на име Милан А. Ристески, ул. „Буков 
мост" бр. Иа, Битола. (7238) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Медицинското училиште во Битола на име Аница 
Филипова, ул. „Ресавска" бр. 4а, Кавадарци. (7239) 

Здравствена легитимација на име Гоце Аџиев-
ски, ул. „Ив. Милутинови)?:" бр. 80/3, Битола. (7240) 

Свидетелство за незавршен I клас, издадено од 
Стопанско™ училиште „Кочо Рацин" — Битола на 
име Драган И. Бакиовски, ул. „Таки Даскало" бр. 
2а, Битола. (7241) 

Свидетелство од I клас, издадено од Училиште-
то „К. Ј . Питу" е. Славеј на име Петре Стојаноски, 
ул. „Р. Ристески" бр. 38, Прилеп. (7243) 

Здравствена легитимација на име Милица Свеј-
кери, е. Г. Коњари, Прилеп. (7244) 

Свидетелство од I година, издадено од Рудар-
с к о г училиште во Прилпе на име Миле Маркоски, 
е. Г. Коњари, Прилеп. (7245) 

Свидетелство од I година УЗУС — Прилеп на 
име Ѓорги Трпкоски, ул. „Ѓ. Петров" бр. 3, Прилеп. 

(7246) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Љуба Кочоска, ул. „Бошко К а р и -
тин" бр. 14, Прилеп. (7247) 

Свидетелство од П година, издадено од учил. 
„Р. Р. Ричко" — Прилеп на име Цветан Јовчески, 
с. Морун, Прилеп. (7248) 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од училиштето „К. Рацин" — Прилеп на име 
Марија Г. Киревакова, ул. „1,1. Пијаде" бр. 11, При-
леп. (7249) 

Работна книшка бр. 175443, издадена од Кума-
ново на име Методија Паневски, ул. „III Македон-
ска ударна бригада" бр. 89, И/14, Куманово. (7250) 

Индекс издаден од Педагошката гимназија на 
име Даринка Димитриевска, ул. „Моша Пијаде" бр. 
49, Куманово. (7251) 

Свидетелство издадено од Основното училиште 
„Мите Богоески" — Ресен на име Зумрија Арсла-
мовски, ул. „Ј. Јосифоски", Ресен. (7252) 

Свидетелство за завршен I клас, издадено од 
Гимназијата „Стив Наумов" — Ресен на име Јосиф 
Владе Димитровски, с. Царев Двор, Р.есен. (7253) 

Свидетелство на име Димче Новаков, ул. „Вл. 
Назор" бр. 37, Т. Велес. (7254) 

Оружен лист рег. бр. 510, издаден од ОВР — 
Тетово на име Лутви Лимани, е. Мерово, Тетово. 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Фета Ибиши, е. Групчин, Тетово. (7258) 

Здравствена легитимација бр. 42493 на им,е Р а -
фис Јусуфи, с. Одри, Тетово. (7259) 

Свидетелство бр. 112 за IV клас, издадено од 
Гимназијата „Ванчо Прке" — Виница на име Киро 
Иванов, ул. „Бел Камен", Виница. (7260) 

Свидетелство за завршена I година, издадено од 
Индустриското училиште во Гостивар на име Мир-
ко Митевски, ул. „18 ноември" бр. 18 Гостивар. 

(7261) 
Свидетелство бр. 0608/30, од II година издадено 

од Индустриското училиште „Злате Малакоски" на 
име Симон Костоски, ул. „Н. Тесла" бр. 10, Гости-
вар. (7262) 

Свидетелство бр. 22 од VIII одделение, на име 
Љубе Спасеноски, е. Зубовце, Гостивар. (7263) 

Свидетелство бр. 05643 на име Томе Христов-
ски, ул. „Б. Кидрич" бр. 93, Гостивар. (7264) 

Уверение бр. 366/65 г., издадено од Гостивар на 
име Мустафа А. Исмаили; е. Градец, Гостивар. (7265) 

Свидетелство од I година гимназија на име Ха-
сан Незири, Гостивар. (7266) 

Свидетелство од П година гимназија на име 
Хасан Незири, Гостивар. (7267) 
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Свидетелство од III година гимназија на име 
Хасан Незири, Гостивар. (7268) 

Свидетелство од I година, издадено од Гимна-
зијата „П. Попоски" — Гостивар на име Џавит Б а ф -
ти јари, Гостивар. (7269) 

Свидетелства од I, П, Ш и IV година, издадени 
од Економското училиште во Гостивар на име 
Здравко Сенкоски, е. Волковија, Гостивар. (7271) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Ќемал и Северџан Мустафовски, 
Скопје. (7272) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ба јрам С. Бајрам, Скопје. (7273) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Деловски, Скопје. (7274) 

Свидетелство за завршено IV клас, издадено од 
Градежното техничко училиште „Здравко Цветков-
ски" — Скопје на име Љубо М. Јанев, Скопје. (7275) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Истреф Бекири, Скопје. (7276) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободанка Иванова Станчевска, 
Скопје. (7277) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Прилеп на име Христе и Р у ж а Јанкуловски, При-
леп. (7278) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Владо Тасевски" — Скопје 
на име Георги Пркачев, Скопје. (7279) 

Свидетелство за завршен испит, издадено од 
Заботехничкото училиште во Скопје на име Катица 
Славковска, Скопје. (7284) 

Свидетелство за з а в р т е н а Ш година, издадено 
од Економското училиште „Борис Кидрич — Ско-
пје на име Снежана Паневска, Скопје. (7285) 

Свидетелство за IV клас гимназија, издадено од 
Гимназијата „Орце Николов" — Скопје на име Л а -
зар Тодоров, Св. Николе. (7286) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мем.ет Амети, Скопје. (7287) 

Здравствена легитимација издадена од. ЗСО — 
Скопје на име Исмет Мехмеди, Скопје. (7288) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Младен Карчески, Скопје. (7289) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Усеин Љатифов, Скопје. (7290) 

Индекс бр. 1899, издаден од Медицинскиот ф а -
култет во Скопје на име Крсто Павловски, Скопје. 

(7291) 
Свидетелство за завршено IV одделение, пода-

дено од Осмолетката „Јоаким Крчоски" — е. Дре-
нак на име Цане Давитков, е. Мамутчево, Т. Велес. 

(7292) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Даница Блажевска , Скопје. (7293) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Драган Гајдов, Скопј.е. (7294) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Акиле, Еркан, Перјан, Музафер, Вас-
ф и је и Ајсер Кериманови, Скопје. (7295) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Никола Лазарев, Скопје. (7296) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Камил и Салија Алијеви, Скопје. 

(7297) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Фуат Челеби, Скопје. (7298) 
Свидетелство за завршено I година, издадено од 

АСУЦ — Скопје на име Панче Лазаров, Скопје. 
(7299) 

Свидетелство за П клас, издадено од Гимнази-
јата „Ѓорги Димитров" — Скопје на им.е Лазо Ди-
мов, Скопје. (7300) 

Свидетелство за завршен VI клас, издадено од 
Гимназијата „Цветан Димов" — Скопје на име Фи-
дан Митров, Скопје. (7301) 

Свидетелство за завршен VI клас гимназија, 
издадено од Гимназијата „Цветан Димов" — Скопје 
на име Љубомир Димитров, Скопје. (7302) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободанка Маркова, Скопје. (7303) 
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Свидетелства од I, П и Ш клас, издадени од 
Педагошката гимназија „Н. Карев" — Скопје на име 
Ж и в к а Станковска, Скопје. (7304) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Велковски, Скопје. (7305) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Пецо Касаповски, Скопје. (7306) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Баки Рамадан, Скопје. (7307) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елена Трампевска, Скопје. (7308) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зумри је Синани, Скопје. (7303) 

Свидетелство за завршена Ш година средна му-
зичка школа во Скопје ва име Цветанка Буцева, 
Скопје. (7310) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илчо Ангеловски, Скопје. (7311) 

Свидетелства за завршени I, П, Ш и IV година, 
издадени од Училиштето за забари и заботехнича-
ри во Скопје на име Борис Т. Ивановски, Скопје. 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Кр. Паланка на име Гоце, Славица и Ласте Мијев-
ски, Скопје. (7313) 

Оружен лист рег. бр. 583/67, издаден од СВР — 
Скопје на име Менду Алимовски, Скопје. (7314) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Никола и Милослава Вељановски, 
Скопје. (7315) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Н а ф и ј а Хасиќ, Скопје. (7316) 

Свидетелство за положен завршен испит, изда-
дено од ЕМУЦ — Скопје на име Драги Андоновски, 
Скопје. (7317) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Томе Андоновски, Скопје. (7318) 

Свидетелство бр. 21, дел. бр. 703/19 за завршена 
I година, издадено од Автосообраќаен центар — 
Скопје на име Љубен Нуиевски, Скопје. (7319) 

Свидетелство бр. 42, дел. бр. 703/38, за завршена 
I година, издадено од Автосообраќаен училишен 
центар во Скопје на име Јован Аритоновски, Ско-
пје. (7320) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душанка Максимовиќ, Скопје. (7321) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Реџеп и Муамер Мемети, Скопје. 

Свидетелство за I клас, издадено од Педагош-
ката гимназија „Никола Карев" — Скопје на име 
Свето П. Крстевски, Скопје. (7323) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Круме Добревски* Скопје. (7324^ 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Пеце Трајковски, Скопје. (7325) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радика Николовска, Скопје. (7326) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Методија Станкоски, Скопје. (7327) 

Свидетелства за завршена I и П година, изда-
дени од Аутосообраќајното училиште во Скопје на 
име Ванчо Чанкуловски, Скопје. (7328) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фруса Андонова, Скопје. (7329) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Кр. Паланка на име Тодос, Јагода, Ленче и Иве Сте-
фановски, Скопје. (7330) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петре Ѓуровски, Скопје. (7331) 

Свидетелство за завршен I клас издадено од 
Гимназијата „Орце Николов" — Скопје на име Б е к -
рија Дервишевиќ, Скопје. (7332) 

Свидетелство за завршен Ш клас, издадено од 
Педагошката академија „Никола Карев" — Скопје 
на име Бехрија Дервишевиќ, Скопје. (7333) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје па име Иса Аметовиќ, Скопје. (7334) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Глигор Попкачев, Скопје. (7335) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Симо Чунов, Скопје. (7336) 

Бр. 8 — Стр. 135 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душко Миловски, Скопје. (7337) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Б а ј р а м Фетахи, Скопје. (7338) 

Студентска легитимација бр. 3090, издадена од 
Земјоделско шумарскиот факултет — Скопје на 
име Ж и в к о Дебликов, Скопје. (7339) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јелица Илиќ, Скопје. (7340) 

Здравствена легитимација^ издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џабер Адемиќ, Скопје. (7341) 

Ученичка книшка од I до IV одделение изда-
дена од Осмолетката „11 октомври" — Скопје на 
име Пандура Давчева, Скопје. (7342) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Дацев, Скопје. (7343) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сузана Дамјановић Скопје. (7344) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Даница Јосиф Младеновска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —-
Скопје на име Ба јрам Алија, Скопје. (7346) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милан Димовски, Скопје. (7347) 

Диплома за квалификуван водоинсталатер на 
име Кемал Куртиш Хашимов, Скопје. (7348) 

Свидетелство за завршено од I до VIII одделе-
ние, издадено од Основното училиште во е. Бистар 
— Босилградско на име Стојичко Ивков, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Куциковски, Скопје. (7350) 

Здравствени легитимации издатдени од ЗСО — 
Скопје на име Цветко и Вера Милошевски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Б о ж а Ацевска, Скопје. (7352) 

Свидетелство за завршен П клас, издадено од 
Гимназијата „Кочо Рацин" — Ѓ. Петров на име Ми-
ха јло Најдовски, Скопје. (7353) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Јакимовска, Скопје. (7354) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фарија Хамидова, Скопје. (7355) 

Свидетелство за завршен П клас, издадено од 
Гимназијата „Браќа Миладинови" — нѕс. Драчево 
на име Томо Велковски, Скопје. (7356) 

Свидетелство за завршено I година, издадено од 
РСУЦ — Скопје на име Киро Ангеловски, Скопје. 

Диплома за завршен матурски испит, издадена 
од Средно техничкото училиште — машински смер 
во Скопје на име Славе Паѓал овски, Скопје. (7358) 

Свидетелство За завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Братство единство" — Дра-
чево на име Петре Трајановски, Скопје. (7359) 

Свидетелство за завршена П година, издадено 
од Фармацеутското училиште во Скопје на име Р а -
мис Малиќи, Скопје. (7360) 

Оружен лист бр. 2512, за ловна пушка двоцевка 
16 мм, издаден од ОВР — Скопје на име Славко 
Кузманов, Скопје. (7361) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од ЕМЗУС „Коце Металец" —• Скопје на име Т р а ј -
че Ангеловски, Скопје. (7362) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из -
дадено од Осмолетката „Стив Наумов" — Скопје на 
име Рамадан Халим, Скопје. (7363) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Ж У Ц — Скопје на име Ж и в к о Василевски, Ско-
пје. (7364) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО •— 
на име Ванчо и Анџелка Ваклински, Скопје. (7365) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО —• 
Скопје на име Даница и Олга Цветковски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од К З СО —• 
Скопје на име Владанка Димовска, Скопје. (7367) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Перо Кирков, Скопје. (7368) 

Ученичка книшка за незавршено VII одделе-
ние, издадена од Осмолеткаиа „Јане Сандански" — 
Скопје на име Р а и ф Сејдиовски, Скопје. (7369) 

Свидетелство за завршена IV година, издадено 
од Техничкото училиште — машински отсек — Ско-
пје на име Славе Паталовски, Скопје. (7370) 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 
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КОНКУРСИ 
Комисијата за засновање и престанување на 

работните односи на Деловното здружение „МАКЕ-
Д ОНИ ЈАКО ОП" експорт-импорт Скопје, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 

— Деловница за текстил 

1 самостоен референт 

1 приправник 

— Деловница за чевли и кожа 

1 самостоен референт 

1 приправник 

У с л о в и : 

4 . За работното место самостоен референт по-
требна е висока стручна подготовка — Економски 
факултет со 5 години работна практика проведена 
во надворешно-трговски организации и владеење 
на 1 странски јазик. 

2. За работното место приправник — висока 
стручна подготовка — Економски факултет, вла -
деење на еден странски јазик. 

Конкурсот е отворен од 15 до 30 април 1970 го-
дина. 

Молбите се предаваат до Конкурсната комисија 
на Здружението, улица Максим Горки бб, а инфор-
мации може да се добијат на телефон 34-536 и 
21-054. (591) 

Конкурсната комисија при 
ВЕТЕРИНАРНИОТ ИНСТИТУТ НА СРМ 

— СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н КУ Р С 

за пополнување на работното место ДИРЕКТОР 
НА ИНСТИТУТОТ (реизбор) 

УСЛОВИ: Завршен Ветеринарен факултет, со 
звање научен советник, виши научен соработник и 
научен соработник, со над 8 години работна прак-
тика во струката и најмалку 3 години работа на ра-
ководни места. 

Личниот доход според Правилникот за личен до-
ход на Институтот. 

Молбите со потребните документи, биографија 
и стручно научни трудови се доставуваат до Кон-
курсната комисија на Институтот. 

Конкурсот трае до пополнувањето на работно-
то место. (596) 

Конкурсната комисија при Републичкиот завод 
за здравствена заштита — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место стручен по-
мошник на Директорот со неполно работно време 

Покрај општите услови, кандидатот треба да ги 
исполнува и следните посебни услови: Да е лекар 
специјалист од областа на јавното здравство, однос-
но од една од гранките на превентивната медици-
на со над 8 години работно искуство и најмалку 5 
години на раководно работно место. 

Кон своите молби кандидатите треба да при-
ложат докази за условите што се предвидени со 
конкурсот. 

Личниот доход според Правилникот на Заводот. 
Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот 

на објавувањето во дневниот печат. 
Молбите со некомплетни документи нема да се 

разгледуваат. 
Кандидатите ќе бидат известени писмено во рок 

од 8 дена по донесување одлука за извршениот из-
бор на кандидат. 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА (592) 

Конкурсната комисија на 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА Ф И З И Ч К А 

КУЛТУРА — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
САМОСТОЕН СТРУЧЕН РЕФЕРЕНТ ЗА Р Е К Р Е -
АЦИЈА И СТРУЧНИ КАДРИ 

Услови: 
Завршена висока школа за физичка култура, н а ј -
малку 1 година работно искуство и отслужен воен 
рок. 
Молбите таксирани со 1 н. дин. таксена марка со 
документите за посебните и општите услови, спо-
ред ОЗРО, да се доставуваат до Конкурсната коми-
сија на Републичкиот завод за физичка култура, 
Спортски центар „Црниче", Пош. ф а х 520. 
Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (499) 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај 
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