
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 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. 

Петок, 10 октомври 1969 
С к о п ј е 

Број 35 Год. XXV 

Претплатата за 1969 година изне-
сува 60 динари. Овој број чини 
1,60 дин. Жиро сметка бр. 401-1-16 

294. 
Врз основа на член 4 од Законот за финанси-

рање на изградбата и реконструкцијата на патот 
Скопје — Тетово — Гостивар — Кичево' — Охрид 
— Ресен — Битола — југословенско-грчка грани-
ца, Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 9 октомври 1969 година, и на седницата на 
Стопанскиот собор, одржана на 9 октомври 1969 
година, во согласност со Одлуката на Собранието 
на општината — Гостивар бр. 909 од 3. ТП. 1969 
година и Одлуката на Собранието на општината 
Кичево бр. 02-774-1 од 3. Ш. 1969 година, изврши 
изменување на Одлуката за финансирање на из-
градбата и реконструкцијата на делницата Гостивар 
— Кичево од патот Скопје — Тетово — Гостивар 
— Кичево — Охрид — Ресен — Битола — југосло-
венско" грчка граница („Службен весник на СРМ" 
бр. 9/69), така што пречистениот текст гласи: 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА И РЕ-
КОНСТРУКЦИЈАТА НА ДЕЛНИЦАТА ГОСТИВАР 
- КИЧЕВО ОД ПАТОТ СКОПЈЕ - ТЕТОВО -
ГОСТИВАР - КИЧЕВО - ОХРИД - РЕСЕН -
БИТОЛА - ЈУГОСЛОВЕНСКО -ГРЧКА ГРАНИЦА 

I. Вкупната вредност на работите за изградба 
и реконструкција на делницата Гостивар — Ки-
чево, на патот Скопје — Тетово — Гостивар — Ки-
чево — Охрид — Ресен — Битола — југословенско-
грчката граница изнесува 111,4 милиони динари. 

Во износот од претходниот став не се содр-
жани трошоците за експропријација на земјиште-
то и објектите на патот од оваа делница. 

П. Средствата од претходната точка се обез-
бедуваат од, следните извори: 

1. кредит од Стопанската банка — Скопје во 
износ од 66,8 милиони динари, и 

2. кредит од Меѓународната банка за обнова и 
развој во износ од 44,6 милиони динари. 

Средствата за трошоците за експропријација на 
земјиштето и објектите на патот ги обезбедуваат 
општините Гостивар и Кичево, секоја за своето 
подрачје, во висина најмногу до 12% од вредноста 
на патот, пресметана врз база на просечната цена 
по еден километар пат што се гради според Про-
грамата за модернизација и реконструкција на пат-
ната мрежа во СРМ во периодот од, 1966 — 1970 го-
дина со учество на Републиката („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 40/67). 

Ш. Кредитите од претходната точка ќе се от-
платуваат од средствата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за инвестиции во стопанството. 

IV. Со цел да се користи кредитот од Меѓу-
народната банка за обнова и развој, Социјалистич-
ка Република Македонија ќе заклучи со Социјали-
стичка Федеративна Република Југославија дого-
вор за кредит за изградба на патот Гостивар — 
Кичево во согласност со одредбите на Договорот за 
кредит заклучен помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Меѓународната бан-
ка за обнова и развој од 5 јуни 1969 година. 

Договорот за кредит ќе се заклучи на износ кој 
е еквивалентен на износот од 3,570.000 долари со 
резерва на модификација на наведениот износ спо-
ред одредбите на Договорот за кредит. 

Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии во името на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да го заклучи со Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија овој договор за 
заем. 

V. Републичкиот секретар за финансии ќе го 
склучи договорот за кредит со Стопанската банка 
— Скопје со рок на враќање од 15 години со 
каматна стопа до 5%. 

VI. Оваа одлука влегува во сила следниот ден 
од денот на нејзиното објавување во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 3105 
9 октомври 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

295. 
Врз основа на член 144 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, а во врска 
со Уставниот амандман VI точка 3, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на заеднич-
ката седница на сите собори, одржана на 8. X. 1969 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 

УСТАВНИОТ АМАНДМАН VI ТОЧКА 3 
I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Со оваа одлука, д,о изменувањата и допол-

нувањата на Деловникот на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија (Собрание), се уре-
дуваат: 

— постапката за претресување на закони и 
други акти од особен интерес за работните луѓе 
односно за општините што ги претставуваат собо-
рите што не учествуваат во нивното донесување; 

— постапката за донесување на републичкиот 
општествен план, републичкиот буџет и заврш-
ната сметка за извршување на републичкиот буџет 
и начинот на учество на одделните собори на ра-
ботните заедници односно на Соборот на општи-
ните во нивното претресување. 

П 

ПРЕТРЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНИ И ДРУГИ АКТИ 
ВО ЗАИНТЕРЕСИРАНИТЕ СОБОРИ 

2. Секој собор, во текот на претресувањето на 
закон или друг акт во чие донесување, според 
одредбите на Уставот на Социјалистичка Републи-
ка Македонија и на Деловникот на Собранието за 
делокругот на соборите, тој не учествува (заинтере-
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сиран собор), може на надлежните собори да им 
предлага изменување или дополнување на тој закон 
или на друг акт, ако со него. се уредува прашање 
од особен интерес за работните луѓе од соодвет-
ната област на трудот односно за општините. 

3. За да се обезбеди претресување на законите 
и другите акти од претходната точка во заинтере-
сираните собори, претседателот на Собранието ги 
доставува предлозите за донесување на закони, на-
цртите на закони и предлозите на закони или на 
другите акти едновремено на претседателите на 
сите собори на Собранието. 

Кон предлогот за донесување на закон, нацртот 
на закон и предлогот на закон односно1 на друг 
акт на претседателите на соборите им се доста-
вуваат и извештаите, мислењата, предлозите и 
амандманите на телата на Собранието и на него-
вите собори, на Извршниот совет и на пратениците 
како и другите материјали што се однесуваат . на 
законот или на другиот акт. 

4. Претседателот на заинтересираниот собор ќе 
го внесе во предлогот на дневниот ред за седмица 
на соборот предлогот за донесување на закон, на-
цртот на закон или предлогот на закон односно 
на друг акт: 

— ако смета дека со него се уредува и праша-
ње од особен интерес за работните луѓе односно за 
општините; 

— кога тоа ќе го предложи одбор односно дру-
го тело на соборот или член на соборот, чиј пред-
лог го поддржуваат најмалку десет други прате-
ници на соборот; 

— кога тоа ќе го предложи Претседателството 
на Собранието. 

5. Заинтересираниот собор со заклучок утвр-
дува дали прашањата што се уредуваат со пред-
логот за донесување на закон односно со предло-
гот на друг акт се од особен интерес за работните 
луѓе односно за општините што тој ги претстатува. 
Ваков заклучок соборот може да донесе и по нацрт 
на закон односно по предлог на закон, ако тоа не 
го сторил по предлогот за донесување на закон. 

Со заклучокот на соборот од претходниот став, 
претседателот на соборот веднаш ги запознава 
претседателите на надлежните собори. 

6. Ако заинтересираниот собор заклучи дека 
прашањето што е ставено на дневен ред на седни-
цата претставува прашање од особен интерес, со-
борот пристапува кон претресување на тоа пра-
шање. 

По завршениот претрес заинтересираниот со-
бор може на надлежните собори да им предложи 
изменување или дополнување на предлогот за до-
несување на закон, на нацртот на закон односно 
на предлогот на закон или на друг акт. 

Во предлогот на заинтересираниот собор се при-
ведуваат и причините поради кои се предлага из-
мената односно дополнувањето на соодветниот акт. 

Заинтересираниот собор може да определи и 
свои претставници кои на седниците на надлеж-
ните собори усно ќе го образложат предлогот на 
заинтересираниот собор. 

7. Надлежните собори се должни предлогот на 
заинтересираниот собор за измена или дополнува-
ње на предлог за донесување на закон односно на 
нацрт на закон или на нацрт на друг акт да го 
разгледаат и по нето да заземат став. 

Ако надлежниот собор не го усвои предлогот 
на заинтересираниот собор за изменување или до-
полнување на предлогот за донесување на закон 
односно на нацрт на закон или на друг акт, за 
својот став ќе го извести заинтересираниот собор 
и ќе му ги изложи причините поради кои пред-
логот не го усвоил. 

8. Ако заинтересираниот собор им поднесе на 
надлежните собори предлог за изменување или до-
полнување на предлог на закон или на предлог 
на друг акт, тој истовремено ќе определи три 

члена на соборот кои на седниците на надлежните 
собори можат и. усно да го образложат предлогот 
на заинтересираниот собор. 

Во случај некој од надлежните собори да не 
го усвои предлогот на заинтересираниот собор, чле- ' 
новите на заинтересираниот собор определени спо-
ред претходниот став од оваа точка, ќе го прет-
ставуваат заинтересираниот собор во заедничката 
комисија за усогласување на ставовите (точка 10)-

9. Надлежните собори се должни да го раз-
гледаат предлогот за изменување односно за до-
полнување на предлогот на закон односно на пред-
лог на друг акт што го поднел заинтересираниот 
собор и по него да заземат став. 

На истата сед,ница на која го разгледувал пред-
логот на заинтересираниот собор, секој од надлеж-
ните собори ќе определи по три члена на својот 
собор, кои ќе ги претставуваат надлежните собори 
во заедничката комисија за евентуално усогласу-
вање на ставовите на соборите. 

Ако надлежниот собор не го усвои предлогот на 
заинтересираниот собор за изменување или допол-
нување на предлогот на закон или на предлог на 
друг акт, за тоа и за причините поради кои не го 
усвоил предлогот ќе го извести заинтересираниот 
собор. 

10. Заедничката комисија за усогласување на 
ставовите се образува од определен број членови 
— претставници на заинтересираниот собор (точка 
8) и на двата надлежни собора (точка 9), кога два-
та или само еден од надлежните собори не ќе го 
усвојат предлогот на зинтересираниот собор за из-
менување односно за дополнување на предлогот на 
закон или на предлогот на друг акт. 

Заедничката комисија на заинтересираниот со-
бор и на надлежните собори им поднесува свој 
извештај со предлог за решавање на спорното 
прашање. 

До колку заедничката комисија не утврди пред-
лог за решавање на ,спорното прашање, на собо-
рите ќе им поднесе само извештај. 

11. Пред претресувањето во надлежните собори, 
заинтересираниот собор ги разгледува причините 
поради кои надлежните собори не го усвоил е не-
говиот предлог и го претресува извештајот на заед-
ничката комисија, па за својот став по нив ги 
известува надлежните собори. 

12. Надлежните собори го разгледуваат ставот 
на заинтересираниот собор и го претресуваат из-
вештајот на заедничката комисија и откако по нив 
ќе заземат свој став, донесуваат конечна одлука 
за спорното прашање. 

13. Надлежните собори и заинтересираниот со-
бор можат спогодбено да одлучат на заедничка сед-
ница да го разгледаат спорното прашање. 

14. Одредбите на оваа одлука се применуваат за 
донесување на закони како по редовна, така и по 
скратена и по итна постапка. 

Роковите за извршување на одделни работи 
во оваа постапка ги определуваат надлежните со-
бори, при што се должни да водат сметка тие да 
му овозможат на заинтересираниот собор да ги 
оствари своите права утврдени со оваа одлука. 

Ш. 

ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧ-
КИ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН, РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ 

И ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 

15. Во претресувањето на републичкиот опште-
ствен план, републичкиот буџет и завршната смет-
ка за извршување на републичкиот буџет уче-
ствуваат сите собори на Собранието. 

Во однос на републичкиот општествен план за-
интересирани собори со определени права во одлу-
чувањето се: Соборот на општините, Просветно-
културниот собор и Социјално-здравствениот собор. 
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Во однос на републичкиот буџет и на заврш-
ната сметка за извршување на републичкиот буџет 
заинтересирани собори со определени права во од-
лучувањето се: Стопанскиот собор, Просветно-кул-
турниот собор и Социјално-здравствениот собор. 

Сите нацрти и предлози на акти од став 1 на 
оваа точка, заедно со материјалите што се одне-
суваат на нив, претседателот на Собранието им ги 
доставув.а на претседателите на сите собори на Со-
бранието, кои им ги доставуваат на сите членови на 
Соборот. 

16. Собранието утврдува насоки за изработка 
на републичкиот општествен план и на репуб-
личкиот буџет врз основа на елементи за планот 
односно за буџетот (проекции) што на Собранието 
му ги поднесува Извршниот совет. 

17. Пред претресувањето во надлежните со-
бори, проекцијата на републичкиот општествен план 
и проекцијата на републичкиот буџет ги претре-
суваат заинтересираните собори од точка 15 од 
оваа одлука. 

Заинтересираните собори можат на надлеж-
ните собори да им поднесат предлози во однос на 
утврдувањето на насоките. Во предлогот на заин-
тересираниот собор мора да бидат наведени и при-
чините поради кои се предлага измената или до-
полнувањето. 

Надлежните собори ги претресуваат проекции-
те и предлозите на заинтересираните собори за из-
менување или дополнување на проекцијата, зазе-
маат по нив свој став и утврдуваат насоки за изра-
ботка на нацрт на републичкиот општествен план 
односно на нацрт на републичкиот буџет. 

18. Ако надлежните собори не го усвојат пред-
логот на заинтересираниот собор за изменување 
или дополнување на проекцијата на републичкиот 
општествен план или на проекцијата на републич-
киот буџет, за тоа ќе го известат заинтересира-
ниот собор и ќе ги наведат причините поради кои 
не го усвоиле 'неговиот предлог. 

19. Во согласност со насоките што ќе ги утвр-
дат надлежните собори, Извршниот совет утврдува 
нацрт на републичкиот општествен план односно 
нацрт на републичкиот буџет и ги поднесува на 
Собранието. 

При утврдувањето на насоките за изработка на 
републичкиот општествен план односно на ре-
публичкиот буџет, надлежните собори можат да од-
лучат Извршниот совет непосредно да пристапи кон 
утврдување на предлог на републичкиот опште-
ствен план односно на предлог на републичкиот 
буџет и наместо нацрт на Собранието да му под-
несе предлог на овие акти. 

20. Во согласност со усвоениот нацрт на репуб-
личкиот општествен план односно на републич-
киот буџет или — ако така одлучат надлежните 
собори — врз основа на утврдените насоки. Из-
вршниот совет утврдува предлог на републичкиот 
општествен план односно на републичкиот буџет и 
му ги поднесува на Собранието. 

21. Ако заинтересираниот собор предложи из-
менување или дополнување на предлогот на репуб-
личкиот општествен план, а неговиот предлог се 
однесува на утврдување на основните пропорции на 
расподелбата на општествениот производ или на 
утврдување на основните односи меѓу одделни гран-
ки и области, или на прашање од особен интерес 
за работните луѓе односно за општините што' за-
интересираниот собор ги претставува, Републичкиот 
собор и Стопанскиот собор ќе го претресат предло-
гот на заинтересираниот собор и ќе одлучат по 
него според постапката утврдена со одредбите на 
оваа одлука за претресување на предлог на закон 
со кој се уредуваат и прашања од особен интерес 
за работните луѓе односно за општините што ги 
претставува заинтересираниот собор (точка 8 до 13). 

22. Ако предлогот на заинтересираниот собор 
за изменување или дополнување на предлогот на 
републичкиот општествен план се однесува на 

определување на материјалната основа и полити-
ката на развојот во областа од делокругот на за-
интересираниот собор, а во рамките на основните 
пропорции на распределбата на општествениот 
производ односно во рамките на основните односи 
меѓу одделните гранки и области, а меѓу надлеж-
ните собори и заинтересираниот собор не се пости-
гне согласност за спорното прашање ни по два 
претреса едноподруго во соборите, соборите обра-
зуваат заедничка комисија составена од по три чле-
на на секој собор, на која и се доверува составу-
вање на предлог за решавање на спорното пра-
шање. 

Ако во заедничката комисија не се постигне со-
гласност или ако надлежните собори односно за-
интересираниот собор не го усвојат текстот што го 
предложила комисијата, спорното прашање се из-
несува на заедничка седница на тие собори. 

Ако ни на заедничка седница на надлежните 
собори со заинтересираниот собор не се постигне 
согласност меѓу надлежните собори и заинтере-
сираниот собор во однос на предлогот на заинте-
ресираниот собор, надлежните собори одлучуваат 
за предлогот на заинтересираниот собор со мно-
зинство на гласови на сите членови на секој од 
надлежните собори. 

23. Ако заинтересираниот собор предложи из-
мена или дополнување на предлогот на републички-
от буџет, а предлогот се однесува на утврдување 
на глобалната распределба на вкупниот износ на 
предвидените приходи и на нивниот распоред од 
одделни области на општествениот живот, како и 
на прашање од особен интерес за работните луѓе 
што ги претставува заинтересираниот собор, Ре-
публичкиот собор и Соборот на општините ќе го 
претресат предлогот на заинтересираниот собор и 
ќе од,лучат по него според постапката утврдена со 
одредбите на оваа одлука за претресување на 
предлог на закон со кој се уредуваат и прашања 
од особен интерес за работните луѓе што ги прет-
ставува тој собор (точка 8 до 13). 

24. Ако предлогот на заинтересираниот собор 
за изменување или дополнување на предлогот на 
републичкиот буџет се однесува на утврдување на 
распределбата на буџетските средства во областа 
од делокругот на заинтересираниот собор, а во рам-
ките на глобалната распределба на вкупниот из-
нос на предвидените приходи, а меѓу надлежните 
собори и заинтересираниот собор не се постигне 
согласност за спорното прашање ни по два пре-
треса едноподруго во соборите, соборите образу-
ваат заедничка комисија составена од по три чле-
на на секој собор, на која и се доверува составу-
вањето на предлог за решавање на спорното пра-
шање. 

Ако во заедничката комисија не се постигне со-
гласност или ако надлежните собори односно заин-
тересираниот собор не го усвојат текстот што го 
предложила комисијата, спорното прашање се из-
несува на заедничка седница на тие собори. 

Ако ни на заедничката седница на надлеж-
ните собори со заинтересираниот собор не се по-
стигне согласност меѓу надлежните собори и заин-
тересираниот собор во однос на предлогот на заин-
тересираниот собор, надлежните собори одлучуваат 
за предлогот на заинтересираниот собор со мнозин-
ство на гласови на сите членови на секој од над-
лежните собори. 

25. Законите и другите акти за извршување на 
републичкиот општествен план и за основите на 
економската политика на Републиката се доне-
суваат според одредбите на оваа одлука за доне-
сување на републичкиот општествен план. 

Завршната сметка за извршување на репуб-
личкиот буџет се донесува сходно со одредбите на 
оваа одлука за донесување на републичкиот буџет. 
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IV 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

26. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат одредбите на Деловникот 
на Собранието и на деловниците на неговите со-
бори, што се во спротивност со одредбите на оваа 
одлука. 

27. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето. 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 3099 

8 октомври 1969 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, с. р. 

296. 
Врз основа на член 3 став 1 од Законот за јав-

ните патишта („Службен весник на СРМ" бр. 35/67), 
Извршниот совет во согласност со Претпријатието 
Рудници за олово и цинк „Злетово Саса" — Про-
биштип дад,ена со Одлуката на Работничкиот со-
вет бр. 03-32071 од 19. XI. 1968 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НА ЈАВНИ ПАТИШТА ОД II И Ш 

РЕД 

1. Во точка 1 од Одлуката за определување на 
јавни патишта од П и Ш ред („Службен весник 
на СРМ" бр. 43/65 и 19/66) по точката 517) се дода-
ва нова точка која гласи: „518) Истибања — Ка-
меница". 

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

Бр. 12-2041/1 
9. IX. 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Законот за начинот 
на пополнување на работни места со неполно работ-
но време, објавен во „Службен весник на СРМ" бр. 
28/69 година, се поткраднаа грешки поради што се 
дава 

И С П Р А В К А 

НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ 
НА РАБОТНИ МЕСТА СО НЕПОЛНО РАБОТНО 

ВРЕМЕ 

Во член 6 по точката 3 треба да стои став 2 
кој гласи: 

„За прекршок од став 1 на овој член со па-
рична казна од 500 динари ќе се казни и одговор-
ното лице во органот односно организацијата". 

Број 3024 
26 септември 1969 година 

Скопје 
ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИ-

СИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При овој суд се води постапка по тужбата на 
Стојчевска Јосифовска Ника, од Скопје, против ту-
жениот Мирчевски Миланов Илија, со непознато 
место на живеење, за развод на брак. Вредност на 
спорот 500 нови динари. 

Се повикува тужениот Мирчевски Илија, во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ" да достави точна адре-
са или да се јави во судот, бидејќи по истекот на 
овој рок судот ќе му определи привремен стара.тел 
кој ќе го застапува во бракоразводниот спор, со-
гласно со членот 77 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1001/69 од 
16. IX. 1969 год,ина. (61) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Танески Божидар од Прилеп, ул. „Јоска Јор-
даноски" бр. 46, поднесе тужба до овој суд за 
развод на брак против Танеска Златија, од с. Ж е -
лезник, сега во неизвесност. Бидејќи тужената е во 
неизвесност, тоа се поканува во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во- „Службен весник 
на СРМ" да се јави или да одреди свој застапник. 
Во противно ќе и биде одреден застапник по служ-
бена должност. 

Од; Окружниот суд во Битола, П. бр. 577/69. (60) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 533, стра-
на 171, книга Ш е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Основното училиште „Јосип 
Броз Тито" - Скопје, Кушевски Војче му преста-
нува правото за потпишување, бидејќи е разрешен 
од должност. 

За директор на Основното училиште „Јосип 
Броз Тито" — Скопје, населба Влае е назначен 
Чатмов Алексо Милан, кој училиштето ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето со стариот регистриран потписник 
Анѓушева Марица, секретар на работната заедница, 
сметано од 12. Y. 1969 година. 

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

бр. 50/69 од 27. V. 1969 година. (622) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 66, стра-
на 274, книга I е запишано следното: На досегаш-
ниот потписник на Градскиот завод за здравствена 
заштита — Скопје Цветиќ Тодорка, шеф на смет-
ководството и престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешена од должност. 

За нов потписник на Градскиот завод за здрав-
ствена заштита — Скопје е назначена Таневска 
Лидија, која ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува установата, со стариот регистриран пот-
писник и тоа: Видое Стефановски, директор и 
Уѓуровски Лазо, пом. д,иректор, сметано од 16. V. 
1969 година. 

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

бр. 53 од 12. VI. 1969 година. (736) 

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 260, стра-
на 63, книга П е запишано следното: Фирмата на 
Интернатот при Градежното техничко училиште 



10 октомври 1969 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 35 - Стр. 697 

„Здравко Цветковски" — Скопје, согласно со одлу-
ката бр. 0101/620 од 10. X. 1968 година, на Советот 
на работната заедница се менува и гласи Ученички 
дом „Здравко Цветковски" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд, во Скопје, Ус. 
бр. 118/68 од 30. VI. 1969 година. (739) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 244, 
страна 1, книга П е запишано следното: На досе-
гашниот потписник на Центарот за социјална ра-
бота — Тетово Грнчаровски Михо, в. д. директор, 
му престанува правото -за потпишување, бидејќи е 
разрешен од должност. 

За директор на споменатата установа е назначен 
Видоески Живко, кој установата ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, сметано од 13. П. 1968 година. 

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

бр. 15/68 од 23. VI. 1969 година. (740) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 619, 
страна 583, книга Ш е запишано следното: Рудар-
ски институт Белград со седиште во Земун — Ру-
дарски институт во Скопје (единица). Предмет на 
работењето на единицата е проучување, истражу-
вање и решавање на проблеми од областа на рудар-
ството, преработка на минерални суровини и ја-
глен, техничка заштита и сл.; испитување на ми-
нерални суровини, продукти на преработката, по-
ради утврдување на својството, квалитетот и фи-
зичко-хемиските особини со цел за користење и 
намена; со проектирање и технолошки процеси од 
областа на рударството и инвестиционо-техничката 
документација; на пронаоѓање нови конструкцио-
ни решенија на постројки, уреди и машини од 
областа на рударството и подготвување на докумен-
тација за изработка на прототипови; на гаранциски 
и контролни испитувања на технолошки процеси, 
уреди и опрема, баждарење на инструменти, ате-
стирање на технички средства за заштита и сред-
ства за жична заштита и уговарање на работи од 
областа на Рударскиот институт. 

Единицата е основана од работничкиот совет 
на Рударскиот институт — Белград, со седиште во 
Земун, со одлуката' бр. 1760/1/П/1 од 28. П. 1969 
година. 

Раководител на единицата е Ристо Грозданов, 
дипломиран инженер на рударство. 

Единицата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Перишиќ Мирко, директор на установата, 
во границите на овластувањето. 

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

бр. 59 од 27. VI. 1969 година. (822) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 620, 
страна 587, книга Ш е запишан под назив: Кул-
турен и општествен дом „Скопје север" — Скопје, 
ул. „Цветан Димов" бб, населба Чаир. Предмет на 
работењето на Културниот дом е обавување на сите 
видови културни и општествени дејности предви-
дени со програмата на месната заедница „Бутел П" 
— Скопје и тоа: целодневен престој на деца, ф и -
зичка и техничка култура на возрасни и младина, 
курсеви за оквалификување на безработни, кур-
севи и предавања од народна одбрана и цивилна 
заштита, фото и радио клуб на младината, струч-
ни предавања, одржување на зградите, создавање 
услови за разонода и рекреација на младината 
(предвидени со програмата на месната заедница). 

Културниот дом е основан од Месната заед-
ница „Бутел П" — Скопје, со одлуката бр. 58 на 
советот, од одржаната седница на 8. VI. 1969 год, 

В.д. управител на Културниот дом е Василка 
Чукалиева. 

Установата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Василка Чукалиева, в.д. управител 
и Меѓеров Димитар, секретар на Месната заедни-
ца „Бутел П" — Скопје, во границите на овласту-
вањето. 

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

79 од 27. VI. 1969 година. (823) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 621, стра-
на 591, книга Ш е запишано под назив: Основно 
училиште „Лазо Трновски" — Скопје, населба 
„Карпош Ш". Предмет на работењето на училиш-
тето е да ги остварува целите на воспитувањето и 
образованието на младото поколение, а особено да 
им дава на учениците основи на социјалистичко 
воспитување и на современо општо образование; 
да го помага сестраниот развој на учениците; да ги 
развива работните навики, да ги поттикнува и усо-
вршува личните способности на младото поколение. 

Училиштето е основано од Собранието на град 
Скопје со решението бр. 17954 од 12. VI. 1969 година. 

Училиштето ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува Илија Богоевски, в. д. директор, во грани-
ците на овластувањето. 

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

бр. 84 од 16. Vn . 1969 година. (824) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 622, стра-
на 595, книга Ш е запишано под назив: Патент-
но биро — Скопје, ул. „Партизанска" бр. 16. Пред-
мет на работењето на бирото е да застапува и да 
дава стручна помош во користењето на правото 
и реализација на патенти, право на мостри и пра-
во на жигови, да застапува домашни и странски 
правни и физички лица во сите работи што се од-
несуваат на нивните права и обврски со патентни 
примероци и модели и производствени ознаки на 
стока, во постапка пред надлежните органи. 

Бирото е основано од управниот одбор Друш-
твото на пронаоѓачите и рационализаторите на 
град Скопје, со одлуката од одржаната седница на 
24. IV. 1969 година број 178, 

Патентното биро во Скопје ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува Шулевски Александар, 
в.д. директор, во границите на овластувањето. 

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

бр. 91 од 31. Vn . 1969 година. (825) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 618, стра-
на 579, книга Ш е запишан под назив: Центар за 
социјална работа на Општината на град Скопје. 
Предмет на работењето на Центарот е укажување 
социјална заштита на деца, младинци и возрасни 
на кои заштитата им е нужна од социјално-з^рав-
ствени, воспитно-образовни или други причини; 
вршење на работи во' својство на органот за ста-
рателство; вршење на работи како орган на упра-
ва за социјална заштита што се дадени во надлеж-
ност на општинското собрание — Идадија, Кисе-
ла Вода и Кале — Скопје. 

Центарот е основан со соединување на центри-
трите за социјална работа на општините: „Ида-

дија", „Кале" и „Кисела Вода" — Скопје, со одлу-
ките на советите на работните заедници и тоа на 
„Идадија" бр. 3740 од 23. ХП. 1968 година, на 
„Кисела Вода" од 23. ХП. 1968 година и на „Кале" 
бр. 7740 од 26. ХП. 1968 година, и согласноста на 
Собранието на општината Идадија Скопје, бр. 11837 
од 27. ХП. 1968 година, на Собранието на општи-
ната Кисела Вода — Скопје бр. 1010 од 27. ХП. 
1968 година и на Кале Скопје бр. 06-18962 од 27. ХП. 
1968 година. 
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В.д, директор на Центарот за социјална работа 
— Скопје е Вера Димитрова, дипломиран правник. 

Центарот ќе го потпишуваат, задолжуваат и 
раздолжуваат Аница Божиновска, Милован Ши-
ковски и Томе Трајковски, во границите на овла-
стувањето. 

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

бр. 70 од 16 VI. 1969 година, (826) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 22. X. 1968 
година, страна 134, реден број 3 е запишано про-
ширувањето на дејноста на Машинско-услужната 
задруга „Хром" од Струмица, уште и со вршење на 
транспорт со основни средства на други лица, т.е. 
на приватниот и општествениот сектор на терито-
ријата на СФРЈ. 

Проширувањето на предметот на работењето на 
задругата е извршено во регистарот, врз основа на 
одлуката бр. 01-142/1 од 21. IX. 1968 година, на 
задружниот совет на истата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 454/68. (251) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 67, стра-
на 267, книга I е запишано следното: Дејноста на 
Земјоделската задруга „Братство" село Дебреште, 
согласно со одлуката ур. 0201-2/7 од 7. Ш. 1968 го-
дина на задружниот совет и елаборатот за еко-
номска оправданост, се проширува и со транспорт-
ни услуги на трети лица со сопствени возила. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1176/68 од 9. V. 1969 година. (667) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 26, стра-
на 451, книга I е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Извор" село Долна Бањица — Про-
давница во село Долна Бањица, Гостивар. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
мешани стоки. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Извор" — село Долна 
Бањица, со решението бр, 0201-44 од 18. IV. 1968 
година. 

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

раздолжува задругата, во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 441 од 20. V. 1969 год,ина. (741) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 26, стра-
на '451, книга I е запишана под фирма: Земјо-
делска задруга „Извор" село Долна Бањица — Про-
давница во село Симница, Гостивар. 

Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на мешана стока. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга — „Извор" село Долна 
Бањица, со одлуката бр. 0201-44 од 18. IV. 1968 г. 

Раководител на продавницата е Нуредини Дур-
миш. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 465/68 од 30. VI. 1969 год. (742) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 35, стра-
на 377, книга П е запишана под фирма: Земјо-

делска задруга „Поток" село Глумово — Самостојна 
организација на здружен труд — Економија, во 
атарот на село Сарај, Скопско. Предмет на рабо-
тењето на економијата е производство на земјо-
д,елски производи (житарици, градинарски култури 
и фураж) на сопствениот земјишен фонд, коопе-
рација со индивидуални производители и вршење 
на услуги од агротехнички карактер со сопствени-
от машински парк. 

Економијата е основана од задружниот совет 
на Земјоделската задруга „Поток" село Глумово, 
со решението бр. 481 од 4. IV. 1969 година, од одр-
жаната седница на 15. П. 1969 година. 

Раководител на економијата е Гуговски Геро 
Владимир, дипломиран инженер агроном. 

Економијата ќе ја потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат инженер Гуговски Геро Владимир 
и Белул Меџити Фејзула, ш е ф на сметководство-
то, во границите на овластувањето. 

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

бр. 358 од 20. V. 1969 година. (647) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 7. V. 1969 година, рег. бр. 9/63, книга I е запи-
шана под фирма: Деловна единица за стопанису-
вање со станбени згради — Битола, на Погонот за 
ремонт и сервис „Ауторемонт" — Битола, на Прет-
пријатието „Аутомакедонија" увоз-извоз од Скопје. 
Предмет на работењето на деловната единица е 
стопанисување со станбени згради во погонот за 
ремонт и сервис „Ауторемонт" — Битола. 

Раководител на деловната единица е Спиров-
ски Киро Александар. 

Деловната единица е основана одј „Аутомаке-
д они ја" — Скопје — погон за ремонт и сервис 
„Ауторемонт" од Битола, со одлуката од работната 
заедница од 14. X. 1968 година и потврдата бр. 
08-8109 од 24. X. 1968 година, на Трудовата инспек-
ција на Собранието на општината Битола. 

Деловната единица ќе ја потпишуваат Спиров-
ски Киро Александар, раководител и Атанасовски 
Л. Методија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 166/69. (562) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на Стопанските организации, на 
9. V. 1969 година, рег. бр. 2/64, книга I е запишан 
под фирма: Склад во Битола, на ул. „Добривоје 
Радосављевић' бр. 7, на Претпријатието „Агро-
снабдител" од Скопје — Филијала во Битола. Пред-
мет на работењето на Складот е промет на големо 
и мало со: моторни возила, делови, прибор и гуми, 
земјоделска механизација, справи, електротехнички 
материјали, железарија и метална стока. 

Раководител на складот е Неделковски Неделко. 
Складот е основан од Претпријатието „Агро-

снабдител" — Скопје — Филијала во Битола, со 
одлуката од 29. I. 1969 година и решението бр. 
08-15/580 од 5. И. 1969 година, на пазарната инспек-
ција на Собранието на општината Битола. 

Складот ќе го потпишува истото лице што ја 
потпишува и филијалата во Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 73/69. (562) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 26. V. 1969 година, рег. бр. 1/69, книга I е за-
пишано под фирма: Б и ф е во село Бистрица, на 
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Месната организација на ССРН — Бистрица. Пред-
мет на работењето на бифето е вршење на угости-
телски услуги. 

Раководител на бифето е Спиро Кавалиновски. 
Бифето е основано од Месната организација на 

ССРН - Бистрица, со одлуката од 23. XII. 1963 
година и решението Уп. бр. 10-273 од 5. III. 1969 
година, на санитарниот инспектор на Собранието 
на општината Битола. 

Бифето ќе го потпишуваат Спиро Кавалинов-
ски и Никола Геровски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 11/69. (563) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 22. V. 1969 година, рег. бр. 32/55, книга I е за-
пишана под фирма: Продавница број 2 во Буда-
ково, на Земјоделската задруга „Гоце Делчев" од 
с. Будаково и Трап. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на прехранбени артикли, 
д е л и к а т е с и производи, производи на база на ше-
ќер и какао, алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
предмети за куќни потреби, железни и метални 
стоки. 

Раководител на продавницата е Талевски Бо-
жинов Бранко. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Гоце Делчев" од, с. Будаково и Трап, со од-
луката бр. 92 од 12. V. 1969 година, на задружниот 
совет, и решението бр. 08-1404 од 24. III. 1969 го-
дина, на Пазарната инспекција на Собранието на 
општината Битола. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 205/69. (564) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 22. V. 1969 година, рег. бр. 14/55, книга I е за-
пишана под фирма: Продавница — самопослуга, 
на ул. „Довлеџиќ" бр. 190 — Битола, на Земјодел-
ската задруга „Пролетер" од село Крклино. Пред-
мет на работењето на продавницата е трговска деј-
ност со колонијални стоки и стоки за куќни по-
треби. 

Раководители на продавницата се Јосифовски 
Димко, Димитриј овски Киро и Митревски Цветко. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Пролетер" од с. Крклино, со одлуката бр. 
83' од 21. IV. 1969 година, на работната заедница, и 
решението бр. 08-3386/1 од 22. V. 1969 година, на 
Трудовата инспекција на Собранието на општи-
ната Битола. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 161/69. (565) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
14. V. 1969 година, рег. бр. 198/55, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 6 во Битола, на 
ул. „Мирче Ацев" бр. 22, на Лозаро-винарскиот 
комбинат „Лозар" од Битола. Предмет на работе-
њето на продавницата е промет со алкохолни и 
безалкохолни производи. 

Раководител на продавницата е Стојковски Ни-
кола Александар. 

Продавницата е основана од Лозаро-винарскиот 
комбинат „Лозар" од Битола, со одлуката бр. 770 
од 17. III. 1969 година на работничкиот совет, и ре-
шението бр. 10-2528/1 од 13. V. 1969 година, на са-
нитарниот инспектор на Собранието на општината 
Битола. 

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

Од Окружниот стопански суд; во Битола Фи. 
бр, 189/69. (566) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. V. 1969 година, рег. бр. 1/65, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница „Мода" од Битола, 
ул. „Ордан Николов" бр. 26, на Трговското прет-
пријатие „Разнопромет" од Битола. Предмет на ра-
ботењето на продавницата е промет со текстилна и 
трикотажна стока. 

Раководител на продавницата е Бабиќ Менка. 
Продавницата е основана од Трговското прет-

пријатие „Разнопромет" од Битола, со одлуката на 
работничкиот совет од 28. XII. 1968 година, и ре-
шението бр. 08-15/2523 од 12. V. 1969 година, на Па-
зарната инспекција на Собранието на општината 
Битола. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 223/69. 567) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. V. 1969 година, рег. бр. 1/65, книга I е запишана 
под фирма: Продавница „Црвена земја" во Битола, 
ул. „Караорман" бр. 88, на Трговското претприја-
тие „Разнопромет" од Битола. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на деликатесни 
стоки. 

Раководител на продавницата е Таловски Васил. 
Продавницата е основана од Трговското прет-

пријатие „Разнопромет" од Битола, со одлуката на 
работничкиот совет од 28. XII. 1968 година и ре-

.шението бр. 10-1963 од 17. IV. 1969 година, на 'са-
нитарниот инспектор на Собранието на општината 
Битола. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 224/69. (568) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 7. V. 1969 година, рег. бр. 6/69, книга II е за^ 
пишана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „Бо-
рис Кидрич" бб, на Комбинатот за изработка на 
облека, веш и чевли „Борац" од Травник. Предмет 
на работењето на продавницата е промет со горна 
и долна облека, кондури, трикотажа, чорапи, кра-
в а т а марамчиња, кожна конфекција, галантерија, 
чадори, постелнина, душеци, јастуци, метража и 
теписи. 

Раководител на продавницата е Бајрам Решид. 
Продавницата е основана од Комбинатот „Бо-

рач" од Травник, со одлуката бр. 93/68 од 17. VI. 
1968 година на работничкиот совет и решението бр. 
07-1370 од 3. III. 1969 година, на Одделението за 
инспекциски служби на Собранието на општината 
Охрид. 

Продавницата ќе ја потпишува Бајрам Решад, 
раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 146/69. (569) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. V. 1969 година, рег. бр. 9/69, книга II е запи-
шана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „Гоце 
Делчев" бр. 84, на Трговското угостителско прет-
пријатие „Снежана" од Горче Петров. Предмет на 
работењето на продавницата е вршење промет на 
производи врз база на шеќер и какао, млеко и 
млечни производи, месо и преработки од месо, пре-
хранбени производи и предмети за куќни потреби, 
д е л и к а т е с и производи, преработки од овошје и зе-
ленчук, алкохолни и безалкохолни пијалоци, ту-
тунски преработки и кибрит. 
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Раководител на продавницата е Кесковска Кр-
сте Љубица. 

Продавницата е основана од Трговското уго-
стителско претпријатие „Снежана" од ,;Горче Пе-
тров, со одлуката од работничкиот совет од 15. IV. 
1969 година и решението бр. 07-380 од 14. V. 1969 
година, на Одделението за инспекциски работи на 
Собранието на општината Охрид. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 191/69. (570) 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 219/69. (573) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. V. 1969 година, рег. бр. 8/69, книга И е запи-
шана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „Гоце 
Делчев" бр. 24, на Трговското угостителско прет-
пријатие „Снежана" — Горче Петров. Предмет на 
работењето на продавницата е вршење на промет 
со ^производи на база на шеќер и какао, млеко и 
млечни производи, месо и преработки од месо, пре-
хранбени артикли и предмети за домашни потреби, 
деликатесни производи, преработки од, овошје и 
зеленчук, алкохолни и безалкохолни пијалоци, ту-
тунски преработки и ќибрит. 

Раководител на продавницата е Руменовски 
Благоја. 

Продавницата е основана од Трговското уго-
стителско претпријатие „Снежана" од Горче Пет-
ров, со одлуката на работничкиот совет од 15. IV. 
1969 година и решението бр. 07-379 од 14. V. 1969 
година, на Одделението за инспекциски работи на 
Собранието на општината Охрид. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 192/69. (571) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. V. 1969 година, рег. бр. 16/68, книга I е запиша-
на под фирма: Продавница во Струга, ул. „Мар-
шал Тито" бб, на Производното услужно трговско 
претпријатие „Народен вез" од Прилеп. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на ма-
ло на машки, женски и детски чевли, влечки и 
сандали од сопствено и туѓо производство, а како 
дополнување на асортиманот средства за чистење 
и чување на чевли и ситен производ за чевли и 
сите видови чорапи. 

Раководител на продавницата е Дуноска Ве-
села. 

Продавницата е основана од Производното ус-
лужно трговско претпријатие „Народен вез" од 
Прилеп, со одлуката бр. 103/2 од 19. V. 1969 година 
на работната заедница, и решението на Одделение-
то за инспекциски служби на Собранието на оп-
штината Струга. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. V. 1969 година, рег. бр. 74/55, книга III е запи-
шана под фирма: Продавница во село Корошишта, 
на Трговското претпријатие „Струшка трговија" — 
Струга. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на мало, на сите видови прехранбени, 
индустриски, земјоделски и други стоки и произ-
води од регистрираната дејност на матичното прет-
пријатие. 

Раководител на продавницата е Бекири Джулет. 
Продавницата е основана од Трговското прет-

пријатие „Струшка трговија" од Струга, со одлу-
ката бр. 02-897/3 од 23. IV. 1969 година на работ-
ничкиот совет, и решението бр. 08-1962/39 од 10. V. 
1969 година, на Одделението за инспекциски служ-
би на Собранието на општината Струга. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 190/69. (574) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. V. 1969 година, рег. бр. 3/57, книга IV, е запи-
шана под фирма: Продавница во Ресен, на Земјо-
делската задруга „Кисела Вода" од Ресен. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на ме-
шана стока. 

Раководител на продавницата е Коневска Елена. 
Продавницата е основана од Земјоделската за-

друга „Кисела Вода" од Ресен, со одлуката на за-
дружниот совет од 25. III. 1968 година и решение-
то бр. 04-2465/1 од 4. IV. 1969 година, на Одделе-
нието за стопанство на Собранието на општината 
Ресен. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 206/69. (572) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
7. V. 1969 година, рег. бр. 7/69, книга II е запишана 
под фирма: Бензинска помпа во Струга, ул. „Про-
летерски бригади" бб, на Трговското претпријатие 
за промет со нафта и нафтени деривати „Југопе-
трол" од Скопје. Предмет на работењето на бен-
зинската помпа е продажба на мало, на нафта и 
нафтени деривати. 

Раководител на бензинската помпа е Чепујков-
ски П а в л а 

Бензинската помпа е основана од Трговското 
претпријатие „Југопетрол" — Скопје со одлуката 
бр. 828 од 30. I. 1969 година, на работничкиот совет, 
и решението бр. 08-85/4 од 24. I, 1969 година, на 
Одделението за инспекциски работи на Собранието 
на општината Струга. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр.. 177/69. (575) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. V. 1969 година, рег. бр. 10/69, книга II е запи-
шано под фирма: Кафе-ресторан во Струга, кеј 
,,Борис Кидрич" бб, на Универзалната работна ор-
ганизација „Борец" од Скопје. Предмет на работе-
њето на кафе-ресторанот е обавување на угости-
телска дејност — точење и продажба на сите ви-
дови алкохолни и безалкохолни пијалоци, подгот-
вување и продажба на топли и студени јадења и 
производи на база на шеќер и какао, продажба на 
месни и сувомесни производи, конзервирани про-
изводи, млечни производи и продажба на тутунови 
производи и кибрит. 

Раководител на бифе-ресторанот е Лотевски 
Милисав. , 

Кафе-ресторанот ќе го потпишува истото ли-
работна организација „Борец" од Скопје, со одлу-
ката бр. 728 од, 29. IV. 1969 година, на работната 
заедница и решението бр. 08-742/1 од 8. V. 1969 го-
дина, на Одделението за инспекциски работи на 
Собранието' на општината Струга, 

Кафе-ресторанот ќе го потпишува истото ли-
це што ја потпишува и Универзалната работна ор-
ганизација. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 200/69. (576) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. V. 1969 година, рег. бр. 11/69, книга II е запи-
шана под фирма: Продавница во село Лабуниште 
на Универзалното претпријатие „Солидарност" од 
Скопје. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на мало, на железарија и метална стока, 
електрични уреди за домаќинството, санитарно-ин-
сталациони материјали и градежни материјали. 

Раководител на продавницата е Петревски 
Наум. 

Продавницата е основана од Универзалното 
претпријатие „Солидарност" од Скопје, со одлуката 
бр. 945 од 10. VIII. 1968 година, на работничкиот 
совет, и решението на Одделението за инспекциски 
служби на Собранието на општината Струга. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 213/69. (577^ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. V. 1969 година, рег. бр. 12/69, книга П е запи-
шана под фирма: Продавница број 2 во Струга, 
ул. „Елпида Караманди" бр. 2 на Трговското прет-
пријатие „Гросист" од Скопје. Предмет на работе-
њето на продавницата е обавување на трговска 
дејност: продажба на мало на електроиндустриска 
стока и акустика, железарија и метална стока, ве-
лосипеди, машини за шиење и прибор, санитарно-
инсталациони материјал, стакло, порцелан и ке-
рамика. 

Раководител на продавницата е Матевски 
Атанас. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Гросист" од Скопје, со одлуката бр. 301 
од 7. Ш. 1969 година на 'работничкиот совет и ре-
шението бр. 08-869/47 од 28. V. 1969 година на Од-
делението за инспекциски служби на Собранието 
на општината Струга. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 222/69. (578) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијава и дуќаните, 
рег. бр. 524, страна 1167, книга П е запишано под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
за купопродажба и посредување „Богданска кот-
лина" од село Богданци — Продавница во село 
Богданци, ул. „Маршал Тито". Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба, на мало, на 
колонијална стока, сувомесни производи, произво-
ди на база на шеќер и какао и прехранбени произ-
води за катадневни потреби во домаќинството. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Богданска котлина" — Богданци, со одлу-
ката бр. 12 од 12. П. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Манолев Си-
меон. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 147 од 15. V. 1969 година. (623) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 524, страна 1167, книга П е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
за купопродажба и посредување „Богданска кот-
лина" — село Богданци — Продавница во село 
Богданци, ул. „Маршал Тито" бр. 50. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба, на мало 
на сточна, зрнеста храна и брашно. 

Продавницата е основана од советот на работ-
ната заедница, со одлуката бр. 14 од 12. П. 1969 
година. 

Раководител на продавницата е Манолев Мито. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од, Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 147 од 15. V. 1939 година. (624) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 524, страна 1167, книга I е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало за 
купопродажба и посредување „Богданска котлина" 
од село Богданци — Продавница во село Богданци, 
ул. „Изворска". Предмет на работењето на продав-
ницата е продажба, на мало, на колонијална стока. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
за купопродажба и посредување „Богданска кот-
лина" од село Богданци, со одлуката бр. 13 од 12. 
П. 1969 година. 

Раководител на продавницата е Стратров Ди-
митар, раководител. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 148 од 15. V. 1969 година. (625) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 323, страна 9, Книга П е запишана под 
фирма: „Горни Полог" — претпријатие за промет, 
снабдување и ускладиштување и индустриска кла-
ница со ладилник — Гостивар — Продавница за ме-
со „Елен" — Гостивар, ул. „ЈНА" бр. 20. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на месо. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Горни Полог" — претпријатие за промет, 
снабдување и ускладиштување, и индустриска кла-
ница со ладилник — Гостивар, со одлуката бр. 
0301-1361 од 28. УП. 1968 година, 

Раководител на продавницата е Османи Наџи. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 62 од 27. V. 1969 година. (626) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 323, страна 9, книга П е запишана под 
фирма: ,.,Горни Полог" — претпријатие за промет, 
снабдување и ускладиштување и индустриска кла-
ница со ладилник — Гостивар — Продавница број 
3 во Горче Петров. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба, на мало, на месо и сувоме-
сни производи. -

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на „Горни Полог" — претпријатие за промет, 
снабдување и ускладиштување и индустриска кла-
ница со ладилник — Гостивар, со одлуката од одр-
жаната седница на 16. П. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Петровски 
Душан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 631 од 28. V. 1969 година. (627) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претприј ати јата и дуќаните, 
рег. бр. 100, страна 497, книга I е запишана под 
фирма: Набавнопродажна задруга „Нова Лирија" 
од село Белановци — Продавница број 5 во Кума-
ново, ул. „Бајрам Шабани" бр. 28. Предмет на ра-
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ботењето на продавницата е промет со прехран-
бени и индустриски стоки. 

Продавницата е основана од задружниот совет 
на Набавно-продажната задруга „Нова Лирија" од 
село Белановце со одлуката бр. 156 од 26. IV. 1969 
година. 

Раководител на продавницата е Белули Азема 
Белул. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 394 од 30. V. 1969 година. (628) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 901, страна 671, книга IV е запишана под 
фирма: Претпријатие за производство и пренесу-
вање на електрична енергија „Електростопанство" 
— Скопје — Работна единица ХЕ „Тиквеш" — Ка-
вадарци. Предмет на работењето на работната еди-
ница е производство на електрична енергија и одр-
жување на постројките и објектите. 

Работната единица е основана од работничкиот 
совет на „Електростопанство" — Скопје, со одлу-
ката од XXV редовна седница од 7. П. 1969 го-
дина. 

Единицата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Васил Пеев, раководител на единицата, 
во границите на овластувањето. 

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

бр. 361 од 26. V. 1969 година. (629) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 41, книга Ш е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало за 
промет со селскостопански производи и прехран^ 
бени артикли „Вардар" — Неготино — Продавни-
ца за колонијал број 1 во Неготино, ул. „Маршал 
Тито" бр. 120. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на колонијални, куќни потреби, 
сувомесни производи, флаширани алкохолни и без-
алкохолни пијалоци, цигари, училишен и канце-
лариски материјал и брашно. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
за промет со селскостопански производи и пре-
хранбени артикли „Вардар" — Неготино, со одлу-
ката број 27 од 20. Ш. 1968 година,. 

Раководител на продавницата е Тодоров Димо 
Лазар. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 598/68 од 24. Ш. 1969 година. (630) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 41, книга Ш е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало за 
промет со селскостопански производи и прехран-
бени артикли „Вардар" — Неготино — Продавница 
за колонијал број 2 во село Пепелиште. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на ко-
лонијални, куќни потреби, сувомесни производи, 
флаширани алкохолни и безалкохолни пијалоци, 
цигари, училишен и канцелариски материјал и 
брашно. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
за промет со селскостопаиски производи и прех-
ранбени артикли „Вардар" — Неготино, со одлу-
ката бр. 28 од 20. Ш. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Тасев Петре 
Владо'. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 598/68 од 24. Ш. 1969 година. (631) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 41, книга Ш е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Вардар" — Неготино — Продавница за колонијал 
број 2 во Неготино, ул. „Партизанска" бр. НО. 
Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на колонијални куќни потреби, сувомесни 
производи, флаширани алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, цигари, училишен и канцелариски мате-
ријал и брашно. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Вардар" — Неготино, со одлуката бр. 27/3 од 20. 
Ш. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Чоков Алексо 
Георги. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 926/24. Ш. 1969 година. (632) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претприј ати јата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 41, книга 1Д е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало за 
промет со' селско-стопански производи и прехран-
бени артикли „Вардар" — Неготино — Продавница 
за колонијал број 5 во село Прждево. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на разна 
стока и колонијал и прехранбени артикли, месни 
и сувомесни производи, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, брашно, цигари, кибрит, детски играчки, 
школски и канцелариски материјал и прибор и др. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на мало и големо 
за промет со селскостопански производи и пре-
хранбени артикли „Вардар" — Неготино, со одлу-
ката број 2 од 30. X. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Јанушев Ри-
евте Душан. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1276/68 од 24. Ш. 1969 година. (633) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 41, книга Ш е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
за промет со селскостопански производи и пре-
хранбени артикли „Вардар" — Неготино — Про-
давница број 4 во село Демир Капија. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на разна 
стока и колонијал и прехранбени артикли, месни 
и сувомесни производи, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, брашно, цигари, кибрит, детски играчки, 
школски и канцелариски материјал, прибор и 
друго. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Вардар" — Него-
тино, со одлуката бр. 29 од 20. Ш. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Чоков Алексо 
Георги. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1276/68 од 24. Ш. 1969 година. (634) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
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рег. бр. 141, страна 41, книга Ш е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Вардар" — Неготино — Продавница за колонијал 
број 6 во Неготино, ул. ,,Страшо Пинџур" бр. 27 
агол „Ј. Сандански". Предмет на работењето на 
продавницата е промет, на мало, со колонијални 
стоки, сувомесни и млечни производи, флаширани 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, цигари, ки-
брит, оригинално пакувано брашно и јужно овошје. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие на големо и мало 
„Вардар" — Неготино, со одлуката бр. 9 од 20. Ш. 
1969 година. 

Раководител на продавницата е Најков Митре 
Страшо. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 395 од 14. V. 1969 година. (635) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1285, страна 51, книга VI е запишана под 
фирма: Пољопривредно индустриски комбинат „Бе-
чеј" — Бечеј — Претставништво во Скопје, ул. 
„Романија" бр. 5. Предмет на работењето на прет-
ставништвото е склучување на договори за купо-
продажба на стока во име и за сметка на Пољо-
привредно-индустрискиот комбинат „Бечеј" во Бе-
че ј. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Пољопривредно индустрискиот комбинат 
„Бечеј" од Бечеј, со одлуката од одржаната сед-
ница на 6. IX. 1968 година. 

Претставништвото во Скопје ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува Арсовски Боро, раково-
дител, во границите на овластувањето. 

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

бр. 377 од 16. V. 1969 година. (636) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1287, страна 55, книга VI е запишана под 
фирма: Работна организација за услуги во проме-
тот „Единство" — Скопје, ул. „275" бб. Предмет на 
работењето на работната организација е вршење 
услуги во прометот — агенциско-посреднички. 

Работната организација е основана од задруж-
ниот совет на Земјоделската задруга „Единство" 
од село Пиперово, Струмичко, со одлуката бр. 174 
од 24. П. 1969 година. 

Работната организација за услуги во прометот 
„Единство" — Скопје, ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува Ампов Петрушев Димитар, в. д,, ди-
ректор во границите на овластувањето. 

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

бр. 286 од 27. V. 1969 година. (637) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 25, страна 47, книга П е запишана под 
фирма: Земјоделска задруга „Иво Рибар Лола" од 
село Нова Брезница — Земјоделска аптека во Скоп-
је, ул. „11 октомври" бб. Предмет на работењето 
на земјоделската аптека е продажба на секаков 
вид репроматеријали за преработка на земјодел-
ството. 

Земјоделската аптека е основана од работната 
заедница на Земјоделската задруга „Иво Рибар Ло-
ла" — село Нова Брезница, со одлуката бр. 159 од 
11. VHI. 1968 година. 

Раководител на Земјоделската аптека е Крста-
новски Боро. 

Земјоделската аптека во Скопје ќе ја потпишу-
ва, задолжува и раздолжува задругата, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
197 од 27. V. 1969 година. (638) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 257, страна 75, книга П е запишана под 
фирма: Претпуријатие за откуп, преработка и про-
мет со месо и месни производи, млеко и млечни 
производи, леб и печиво „Прехрана" — Тетово — 
Продавница во Скопје, ул. „297" населба „Таф-
талице". Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на месо. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Претпријатието „Прехрана" — Тетово, со 
одлуката бр. 02/573 од 28. ХП. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Усеини Алисан. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува претпријатието, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 502 од 27. V. 1969 година. (639) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1289, страна 67, книга VI е запишан под 
фирма: Индустрија за конфекција „Инкоп" — При-
бој на Лим — Претставништво во Скопје, ул. 
,Доба4 бр. 75. Предмет на работењето на претстав-
ништвото е продажба, на големо, на сите конфек-
циски производи од оваа индустрија (заштитна об-
лека, заштитни мантили, бунди, грудњаци, заштит-
ни кабаници за дожд, заштитни ракавици и други 
производи што служат за заштита при работата, 
продажба на сите видови церади како и продажба 
на останати заштитни средства од гранката 125 
како дополна на асортиманот од други произво-
дители. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Индустријата за конфекција „Инкоп" — 
Прибој на Лим, со одлуката од одржаната седни-
ца на 3. Ш. 1969 година. 

Раководител на претставништвото е Василев 
Благоја. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Василев Благоја, раководител, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 304 од 30. V. 1969 година. (640) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1288, страна 57, книга VI е запишана под 
фирма: Кемиска граѓевинска индустрија — Кар-
ловац — Работна единица „Инжињеринг" — Скоп-
је, ул. „Гоце Делчев" бр. 25. Предмет на работе-
њето на единицата е: а) проектирање на градежни 
објекти; б) договарање и изведување на сите ра-
боти на градежните објекти и вршење услуги, како 
и застапување на инвеститорот при изведување на 
истите; в) пласирање на производи посредно и не-
посредно за потребите на градежштштвото. 

Работната единица е основана од работничкиот 
совет на Кемиска граѓевинска индустрија — Кар-
ловац, со одлуката од одржаната седница на 19. 
П. 1969 година. 

Раководител на работната единица е Несторов 
Борис, дипломиран инженер архитект. 

Работната единица ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 411 од 30. V. 1969 година. (641) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Т. Велес на име Раде Д. Ристовски, Скопје. (3984) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Т. Велес на име Перса Левковска, Скопје. (3985) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Сулејман Адеми, Скопје. (3937) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Белград на име Џеват Сента, Скопје. (3988) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Доне Иванов, Скопје. (3989) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Симо Коевски, Скопје. (3990) 
Ученичка книшка за завршено УШ одделение, 

издадена од Основното училиште „Лирија" — Ско-
пје на име Ферит Сејдиновски, Скопје. (3991) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Витина на име Десанка Стојковиќ, Скопје. (3992) 

Воена книшка издадена од Воен отсек — Ско-
пје на име Слободан Кушиќ, Скопје. (3993; 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветко С. Георгиевски, Скопје. (3994) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владо Тодоровски, Скопје. (3995) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Тријада Георгиева, Скопје. (3996) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Симеон Дуковски, Скопје. (3997) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џезиде Исмаиљи, Скопје. (3998) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кадише Љатиф, Скопје. (3999) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Хава Л. Абди, Скопје. (4000) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зејнепа Муратова, Скопје. (4001) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Али Бафтири, Скопје. (4002) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ратко Блажевски, Скопје. (4003) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Јанев, Скопје. (4004) 

Здравствена легитимација на име Слободнка 
Пешко, Скопје. (4005) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветан Петрушевски, Скопје. (4006) 

Воена книшка издадена од Воени отсек — 
Скопје на име Аки Рамадани, Скопје. (4007) 

Свидетелство за завршено VIII одделение изда-
дено од Основното училиште „13 ноември" — Скоп-
је на име Тодор Белимов, Скопје. (4008) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Радовиш на име Павлина Соколова, Радовиш. 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Радица и Наде Митровиќ, Скопје. 

Свидетелство бр. 173, издадено од Индустриското 
училиште „Тане Цалевски" — Кичево на име Стојче 
Митревски, Скопје. (4011) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Слободанка Ѓорѓиевска, Скопје. (4012) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Камбер Јашари, Скопје. (4014) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Мирослав Боцев, Скопје. (4015) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Перјан и Џемо Јашарови, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Радмила Николова, Скопје. (4017) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Вељо и Дончо Христовски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Живка Сијевска, Скопје. (4019) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Здравко П. Костовски, Скопје. (4020) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Галена Михајлова, Скопје. (4021) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубе Ф. Јовановски, Скопје. (4022) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Основното училиште „Даме Груев" — 
Скопје на име Софка Караиванова, Скопје. (4023) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Мицков, Скопје. (4024) 

Здравствени лигитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Рабије Афрем и Фекрије Амети, 
Скопје. (4025) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Есат Али, Скопје. (4026) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Прилеп на име Велимир Стојановски, Скопје. (4027) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ѓ. Петров на име Душко Аврамовски, Г. Петров. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Божиновски, Скопје. (4029) 

Здравствена легитимација издадена од З С в — 
Скопје на име Александар Бојковски, Скопје. (4030) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сашо Настевски, Скопје. (4031) 

Индекс бр. 10280, издаден од Правниот факул-
тет — Скопје на име Тра јче ' Тодоровски, Скопје. 

- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Стојановски, Скопје. (4033) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милан Симоновски, Ѓ. Петров. (4034) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ленче Здравева, Скопје. (4035) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
. Скопје на име Јован Сиљановски, Скопје. (4036) 

Воена книшка издадена од Брчко на име Хрис-
то Папеш, Скопје. (4037) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Десанка Димитрова, Скопје. (4038) 

Диплома за завршен квалификуван ѕидаро те-
сар-издадена од Градежно училишниот центар — 
„Здравко Цветковски" — Скопје на име Донче 
Николовски, с. Јегуновци, Тетово. (4039) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Савевски, Скопје. (4040) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајче Саздовски, Скопје. (4041) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Идриз Зеќири, Скопје. (4042) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зорица Вујчиќ, Скопје. (4043) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иванчо Филипов, Скопје. (4044) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лифе Даути, Скопје. (4045) 

Индекс бр. 5443, издаден од Економскиот фа-
култет-Скопје на име Борис Попов, Скопје. (4046) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ефка Ефтимова, Скопје. (4047) 

Диплома бр. 6707 од 5.IV.1966 година, за поло-
жен испит да висококвалификуван работник-метал-
ска струка, издадена од Скопје на име Бранка Б. 
Величковиќ, Скопје. (4048) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојанка Нешиќ, Скопје. (4049) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кочани на име Елисавета Лукановска, Скопје. (4050) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анто Павловски, -Скопје. (4051) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Анто Павловски, Скопје. (4052) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
С к о т е на име Слободанка Цубалевска, Скопје. 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Дивна Петковска, Скопје. (4054) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Демир Демиров, Скопје. (4055) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Жарко Јовановски, Скопје. (4056) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Богоја Б. Вељановски, Скопје (4057) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Руска Аџиевска, Скопје. (4058) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
СкопЈе на име Ацо Арсовски, Скопје. (4059) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
СкопЈе на име Хисо и Фикрије Шаќирови, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фаик Зеќири, Скопје. (4061) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Назми Гаши, Скопје. (4062) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Дебар на име Слобода Нововска, Скопје. (4063) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Васа Миланова, Скопје. (4064) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Ѓулка, Дуда ,Есма, Јашар, и Осман 
Исенови, Ѓ. Петров. (4065) 

Оружен лист рег. бр. 2683, издаден'од СВР — 
СкопЈе на име Ибрахим Тахировик, Скопје. (4066) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ристо Стошик, Скопје. (4067) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Христина Џугманова, Скопје. (4068) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ариф Мустафа, Скопје. (4069) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Саздовски, Скопје. (4070) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Пешковски, Скопје. (4071) 

Оружен лист бр. 2397 за држење и носење на 
ловечка пушка, издаден од СВР — Скопје на име 
Горѓи Зеленков, Скопје. (4072) 

Оружен лист бр. 1728, за држење и носење на 
оружје, воено државен пиштол, издаден од СВР — 
Скопје на име Елмаз Скендеровиќ, Скопје. (4073) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мијалчо Николов, Скопје. (4074) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Катерина Дуковска, Скопје. (4075) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струмица на име. Десанка Васева, Скопје. (4076) 

Свидетелства за завршени VII и VIII одделение 
на име Христо Велковски, Скопје. (4077) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Велко Стојковски, Скопје. (4078) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мубеџел Сулејманпашиќ, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Сисак на име Митко Симовски, Скопје. (4080) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Есма Јашарова, Скопје. (4081) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лена Билбилова, Скопје. (4032) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нејази Јонузи, Скопје. (4083) 

Работна книшка бр. 5911, издадена од Прилеп 
на име Димче Петровски, Скопје. (4084) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Баки Зулфиу, Скопје. (4085) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Семине Рамадан Скопје. (4086) 

Индекс бр. 9907, издаден од Правниот факул-
тет Скопје на име Трајче Тасевски, Скопје. (4088) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Михајло Божинов, Скопје (4089) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петре Филиповски, Скопје. (4090) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Веле Тодевски, Скопје. (4091) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димитар Мишев, Скопје. (4093) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Бекир Јетиши, Скопје. (4094) 

Индекс бр. 9546, издаден од Правниот факултет 
— Скопје на име Трајче Костов, Скопје. (4095) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Татјана Христовска, Скопје. (4096) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јован Најдовски, Скопје. (4097) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јелена Дуковска, Скопје. (4098) 

Индекс бр.3300, издаден од Правниот факултет 
— Скопје на име Илија Салтиров, Скопје. (4099) 

Ученичка книшка за VII одделение, издадена 
од Осмолетката „Даме Груев" — Скопје на име ' 
Методија Ланчевски, Скопје. (4100) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лидија Стојанова, Скопје. (4101) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
СкопЈе на им Добрица Стојковска, Скопје. (4102/ 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Цветанов, Скопје. (4103) 

Здравствена легитимација издадена од 3CU — 
Скопје на име Сафет Арифи, Скопје. (4104) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада Тодевска, Скопје. (4105) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Катерина Тасевска, Скопје. (4106) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Мибера Мустафова, Скопје. (4107) 

Здравствени лигитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Салија, Бајрамша, Есма и Саније 
Хазировски, с. Вучидол, Скопје. (4108) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иван Мариќ, Скопје. (4109) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Киро Кировски, Скопје. (4110) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Никола Николов, Скопје. (4111) 

Свидетелство за II клас гимназија издадено од 
Гимназијата „Кочо Рацин" — Ѓ. Петров на име 
Јелица Титовска, Ѓ. Петров. (4112) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Богатин Димишковски, Скопје. (4113) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Беќир Кекиќ /Скопје . (4114) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Андреја Костовски, Скопје. (4115) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душко Гогушевски, Скопје. (4116) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драгиша Симиќ, Скопје. (4117) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Мерсија и Асиба Џаферови, Скопје. 

(4118) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Александар и Верка Николовски, 
Скопје. (4119) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Крушево на име Кица Сиљанова, Скопје. (4120) 

Свидетелство за завршено втора година, изда-
дено од Електростопанското училиште „Коце Ме-
талец" — Скопје на име Панче Стојановски, Скоп-
је. (4121) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Душан Никчевски, Скопје. (4122) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ангел Здравевски, Скопје. (4123) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Наталија Фодуловиќ, Скопје. (4124) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Цане Стојковски, Скопје. (4125) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фета Рамаданова, Скопје. (4127) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Слободан Кириќ, Скопје. (4128) 

Свидетелство за завршена I година, издадено 
од Училишниот центар за образование при Рудни-
ци и железара — Скопје на име Љубе Радевски, 
Скопје. (4129) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Муамед Бајрам, Скопје. (4130) 

Свидетелство за I година, издадено од Училиш-
тето за забари и заботехничари, отсек за забари 
на име Душан Ѓурчевски, Скопје. (4131) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ферат Бекирова, Скопје. (4132) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Благоја Нешковски, с. Оптичари, 
Битола. (4133) 

Здравствена легитимација бр. 297, издадена од 
ЗСО — Прилеп на име Фикрија Ќазимоска, ул. 
„Тризла" бр. 189, Прилеп. (4134) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Коста Ѓорѓиоски, ул. „В. Главинов" 
бр. 12, Прилеп. (4135) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Марија Ѓорѓиоска, ул. „В. Главинов" 
бр. 12, Прилеп. (4136) 

Здравствена легитимација на име Кузман Пав-
ловски, с. Трново, Кр. Паланка. (4138) 

Ученика книшка на име Луман Е. Алиевски, с. 
Г. Б. Црква, Ресен. (4139) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гостивар на име Афизе Селими, с. Желино, Тетово. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Сотир Иванов, ул. „Мукос" бр. 60, 
Битола. (4142) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Јордан Темелкоски, ул. „В. Цири-
вири" бр. 61, Прилеп. (4143) 

Свидетелство за завршно VIII одделение, изда-
дено од Централното основно училиште „Јоаким 
Крчовски" — Кр. Паланка на име Благој Ј. Бу-
чковски, с. Конопница, Кр. Паланка. (4144) 

Здравствена легитимација на име Шефије Ис-
лами, с. Делгожда, Струга. (4145) 

Работна книшка издадена од Општинското со-
брание во Дебар на име Расим Арсланоски, с. М. 
Папраник, Дебар. (4146) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Кичево на име Милосав Тодев Ива-
носки, с. Црешнево, М. Брод. (4147) 

Здравствена легитимација на име Суза К. Ми-
шева, с. Ресава, Кавадарци. ^ (4148) 

Здравствена легитимација на им Сашо Д. Са-
виќ, ул. „Неготино" бр. 2, Тетово. (4149) 

Здравствена легитимација бр. 75656 на име Ше-
вал Муслиу, с. Форино, Гостивар. (4150) 

Диплома за ѕидарски мајстор на име Ја ј а Дема-
ни, с. Рибница, Гостивар. (4151) 

Здравствена легитимација бр. 17496, издадена од 
ЗСО — Гостивар на име Бошко Андушевски, ул. 
„Н. Парапунов" бр. 92, Гостивар. (4152) 

Свидетелство од III клас, издадено од Гимна-
зијата „Панче Попоски" — Гостивар на име Хамди 
Шишко, ул. „Сл. Пепоски" бр. 14, Гостивар. (4153) 

Диплома гл. книга бр. 15, дел. бр. 624/2 на име 
Јован Јованоски, ул. „Н. Тесла" бр. 21а, Гостивар. 

Возачка дозвола издадена од ОВР — Ресен на 
име Живко Кузмановски, с. Кривени, Ресен. (4155) 

Возачка дозвола бр. 50, издадена од ОВР — 
Виница на име Огнан Крсте Стоименовски, с. Ис-
тибани, Виница. (4156) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 4525, 
издадена од ЗСО — Гостивар Филијала — Тетово 
на име Нехат Џемаили, с. Желино, Тетово. (4157) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Стевче Петровски, с. Гнеотино, Би-
тола. (4160) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Тодор Јаневски, с. Бра -
илово, Прилеп. (4162) 

Свидетелство бр. 1—228/1 на име Царинка Мил-
ковска, ул. „Партизанска" бр. 12, Кр. Паланка. 

Свидетелство бр. 213/20, за завршен I клас из-
дадено од Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Паланка 
на име Елица Петровска, — Кр. Паланка. (4164) 

Здравствена легитимација бр. 17787 на име Фи-
крије Муртезани, Тетово. (4165) 

Здравствена легитимација издадна од КЗСО — 
Берово на име Аника Вател Миревска, с. Двориште, 
Берово. (4166) 

Здравствена легитимација на име Најдо Ј. Трај -
чевски, ул. „Т. Даскало" бр. 19, Битола. (4167) 

Работна книшка издадена од Општинското со-
брание на Дебар на име Авни Бектеш Бектешов-
ски, с. Голем Папрадник, Дебар. (4168) 

Индекс бр. 9178, издаден од Педагошката школа 
во Скопје на име Горенца Мојси, ул. „Јордан За-
фировски" бр. 11, Дебар. (4169) 

Диплома за кондураџија издадена од Занает-
чиската комора во Тетово на име Рамадан Јонузи, 
ул. „Цетинска" бр. 133, Тетово. (4171) 

Здравствена легитимација на име Дафинка 
Димковска, с. Сиричино, Тетово. (4172) 

Свидетелство за IV клас гимназија на име Са-
бри Е. Ејупи, ул. „Т. Ц. Мерџан" бр. 65а, Тетово. 

Здравствена легитимација на име Ванчо Ива-
нов, с. Спанчево, Кочани. (4175) 

Работна книшка издадена од Битола на име 
Велика Тошевска, булевар „1 мај" бр. 339а, Битола. 

Здравствна легитимација бр. 132, издадена од 
ЗСО — Прилеп на име Нада Алексо Стрезоска, 
с. Бучин, Крушево. (4177) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Дебар на име Исмидана Сеферова Мифтароска, с. 
Могорче, Дебар. (4178) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 
3546/3821, издадена од ЗСО — Кичево на име Огнен 
Велјаноски, с. Битово, М. Брод. (4179) 

Свидетелство за III клас издадено од Гимна-
зијата „Стиф Наумов" — Ресен на име Дорче Нане 
Таневски, с. Болно, Ресен. (4180) 

Свидетелство бр. 221 за завршено VIII одделение, 
издадено од основното училиште „Кирил и Методи-
ја" — М. Брод на име Мирослав Т. Нешкоски, М. 
Брод. (4181) 

Свидетелство за завршен VII клас гимназија 
на име Драгица Д. Донева, ул. „М. Тито" бр. 11, Т. 
Велес. (4182) 

Работна книшка на име Ангел Картинов, ул. 
„П. Михов" бр. 25а, Т. Велес. (4183) 

Земјоделска здравствена легитимација бр. 3548 
на име Земрије Шабани, с. Теново, Тетово. (4184) 

Свидетелство од И година, издадено од Гимна-
зијата „Панче Попоски" — Гостивар на име Милка 
Димитриеска, с. Зубовце, Гостивар. (4185) 

Свидетелство од IV одделение на име Насиде 
Илјази, с. Чегране, Гостивар. (4186) 

Свидетелство од IV клас основно училиште на 
име Леренб Лимани ,с. Чегране, Гостивар. (4187) 

Здравствена легитимација на име Никола И. 
Маркоски, с. Сретково, Гостивар. (4188) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Берово на име Љубе Пачемски, Берово. (4189) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Павле Кркалев, ул. „Нико Фундоли" 
бр. 14, Битола. (4190) 

Свидетелство бр. 233/16. VI.1966' год., издадено 
од Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Паланка на име 
Стојко Павловски, Кр. Паланка. (4191) 

Здравствена легитимација на име Стојка С. 
Апостолова, с. Судиќ, Кр. Паланка. (4192) 

Свидетелство за II клас гимназија на име Хри-
сто Брзаков, ул. „Народен Фронт" бр. 2, Т. Велес. 

Здравствна легитимација бр. 13213 на име Али 
Рецепи, с. Балиндол, Гостивар. (4195) 

Работна книшка издадена од Битола на име 
Борис Трајчески, с. Падино, Битола. (4196) 

Уверение бр. 41 за висококвалификуван работ-
ник на име Видан Јорданоски, ул. „Б. Кидрич" бр. 
113, Прилеп. (4197) 

Свидетелство за П година, издадено од УТЦ 
Штип на име Златко Н. Пешевски, с. Кошари, 
Кр. Паланка. (4198) 

Свидетелство издадено од Работничкиот дом 
— Дебар на име Синан Пахуми, Дебар. (4199) 

Здравствена легитимација бр. 1032, издадена 
од КЗСО — Дебар на име Есвије Оломан Исеино-
в а , с. Д. Косоврасти, Дебар. (4200) 
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КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија за назначување на ра-

ководни кадри при Автотранспорт и шпедиција 
„АТШ" - Неготино 

распишува 

КОНКУРС 
за директор на претпријатието 

Услови: покрај општите услови пропишани со 
постојните законски прописи кандидатот, треба да 
ги исполнува и следните услови: 

а) да има завршено више образование економ-
ско-правна насока и 2 години работно искуство, 

б) средно образование и 15 години работно ис-
куство од кои 5 години да бил на раководно ра-
ботно место, 

в) личниот доход според Правилникот за лич-
ни доходи на претпријатието. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите со потребната документација се дос-
тавуваат до конкурсната комисија на претприја-
тието „АТШ" — Неготино. 1176 

РЕПУБЛИЧКИОТ ЦЕНТАР ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - ПОГОН „ЛАЗАР ФИЛИ-

ПОВСКИ ЛАВСКИ" с. Сирково, Кавадарска 
општина 

распишува 

КОНКУРС 

за прием на следниот број приправници: 

1. Еден економист со високо образование, и 
2. Еден земјоделски техничар со градинарски 

смер. 

Наградувањето според Правилникот за при-
мање на приправници. 

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите да се достават до комисијата за за-
сновање и откажување на работните односи при 
Погонот „Лазо Филиповски — Лавски" с. Сирково 
— Кавадарска општина. 

Од Конкурсната комисија 
944 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ МЕДИЦИН-
СКИОТ ЦЕНТАР - ГОСТИВАР 

распишува 

КОНКУРС 

за пополнување на работните места: 

1. Еден лекар специјалист за градни болести — 
фтизиолог и началник на АТД. 

2. Еден лекар специјалист за градни болести — 
фтизиолог во АТД. 

3. Еден лекар специјалист-рендгенолог во АТД, 
4. Еден лекар специјалист — интернист во с о -

цијалистичка интернистичка амбуланта. 
5. Еден лекар специјалист — педијатар и шеф 

на детско одделение при болничката служба. 
6. Еден лекар специјалист — гинеколог-акушер 

во специјалистичка гинеколошко-акушерска ам-
буланта. 

7. Еден лекар специјалист — физиотерапевт во 
физикален кабинет. 

8. Еден лекар стоматолог во забно-поликлинич-
ко одделение. 

9. Двајца лекари од општа практика — при-
правници. 

10. Еден дипломиран хемичар или фармацевт во 
централна лабораторија. 

11. Еден приправник во администрацијата. 

УСЛОВИ: 

Кандидатите кои ќе учествуваат на овој кон-
курс треба да ги исполнуваат условите од члено-
вите 19 и 20 од Основниот закон та работни односи 
и членовите 5 и 6 од Правилникот за работни од-
ности на Медицинскиот центар. 

Кандидатите што- ќе учествуваат за работните 
места под редните броеви 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 треба 
да имаат завршено Медицински факултет со соод-
ветна специјализација. 

За работните места под реден број 8, 9, 10 и 11 
од кандидатите за приправници се бара да ги ис-
полнуваат следните услови: за работното место под 
реден број 8 кандидатите треба да имаат завршено 
стоматолошки факултет со 2 години работно иску-
ство, под реден број 9 кандидатите треба да имаат 
завршено медицински факултет, под реден број 10 
кандидатите треба да имаат завршено хемиски или 
фармацевтски факултет, а кандидатите под реден 
број 11 треба да имаат завршено полна гимназија 
со матурски испит, предност имаат кандидатите на 
кои им е загрозена социјалната и материјална по-
ложба што ќе го' докажат со уверение за семејна 
и материјална положба. 

Личниот доход според правилникот за распре-
делба на личните доходи на работниците при Ме-
дицинскиот центар — Гостивар. 

Стан не е обезбеден. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето'. 
Молбите со куса биографија таксирани со 1 нов 

динар со приложена потребна документација да се 
достават до Конкурсната комисија на Медицин-
скиот центар — Гостивар. 

Од Конкурсната комисија при 
Медицинскиот центар — Гостивар 

1121 

СОВЕТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО СКОПЈЕ 
распишува 
КОНКУРС 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот општа психологија; 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот општа социологија; 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историја на книжевностите на народите на 
СФРЈ; 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот дијалектологија на македонскиот јазик; 
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— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историја на книжевностите на народите на 
СФРЈ; 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот старословенски јазик;' 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историја на народите на Југославија; 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историја на македонскиот јазик; 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот современ германски јазик; 

— За еден лектор по предметот современ англи-
ски јазик; 

— За двајца асистенти при Катедрата за фи-
лозофија; 

— За еден асистент при Катедрата за педаго-
гија. 

Пријавите таксирани со еден динар и останати-
те документи (со приложени научни и стручни тру-
дови, исто таксирани) треба да се поднесат до ар-
хивата на Филозофскиот факултет во - Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од денот на објаву-
вањето во весникот „Нова Македонија". 

Од Деканатот на Филозофскиот 
факултет во Скопје 

1173 

Конкурсната комисија при Основното училиште 
„АНДРЕЈА САВЕСКИ-КИКИШ" - Тетово 

распишува 

КОНКУРС 

за пополнување на следните работни места: 
НА МАКЕДОНСКИ НАСТАВЕН ЈАЗИК со полно 
работно време: 

1. Една учителка за водење забавиште за не-
одредено време со завршена учителска школа. 

2. Еден наставник за одделенска настава на 
определено време — со завршена учителска школа 
или ПА одделенска настава. 

3. Еден наставник по француски јазик за 3 ме-
сеци. 

СО СКРАТЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ: 
4. Еден наставник по англиски јазик за 9 часа 

неделно. 
5. Еден наставник по српскохрватски јазик за 

10 часа неделно. 
6. Еден наставник по француски јазик за 6 

часа неделно. 
Под точка 3, 4, 5 и 6 кандидатите треба да 

имаат завршено педагошка академија или фило-
зофски факултет соодветна група. 

Предност имаат незапослените кандидати, а за 
забавиште да работела со деца во предучилишна 
установа. 

Молба, оверен препис од дипломата, работна 
карактеристика, биографија и лекарско уверение 
се поднесуваат до Конкурсната комисија во срок 
од 15 дена по објавувањето на конкурсот. 

Некомплетирани документи нема да се земат 
во предвид. 

Од Конкурсната комисија при Основното 
училиште „АС-Кикиш" — Тетово 

1174 

Врз основа на членот 246 ставовите 1 и 4 од 
Статутот на Клиниката за хируршки болести во 
Скопје, членовите 9 и 12 од Правилникот за ра-
ботните односи на Клиниката и Одлуката на Уп-
равниот одбор на Клиниката од 26. IX. 1969 година, 
Конкурсната комисија на Клиниката 

распишува 

КОНКУРС 
за пополнување на следните работни места: 

медицински сестри за работа на специјализи-
рани хируршки оддели — — — — — 2. 

УСЛОВИ: 
Кандидатите, покрај општите услови од член 7 

од Правилникот за работните односи на Клиника-
та, треба да ги исполнуваат и следните посебни 
услови: 

1. — да има завршено училиште за мед,ицин-
ски сестри со завршен испит; 

2. — да има положен стручен испит за звање 
медицинска сестра; 

3. — да има искуство на работа во шок одде-
ление, трауматолошко одделение, урологија, неуро-
хируршко и торакално одделение. 

Молбите, таксирани со 1,00 динари — со сите 
потребни документи да се доставуваат до Конкур-
сната комисија на Клиниката во рок од 15 дена 
од денот на објавувањето на конкурсот. 

Некомплетираните молби нема да се земат пред-
вид за разгледување. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личните доходи во Клиниката. 

Конкурсната комисија при Основното училиште 
„ДЕНЧЕ ДЕЈАНОСКИ" во МАВРОВИ АНОВИ 

распишува 

КОНКУРС 

за директор на училиштето (реизбор) 

УСЛОВИ: висока или виша школска подготов-
ка, најмалку 10 години работна практика во про-
светна струка и да се истакнува со својата настав-
нопедагошка работа, односно да има завршено фи-
лозофски или Природно-математички факултет 
или ПА. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до Конкурсната комисија на Основното учи-
лиште „Денче Дејаноски" во населбата Маврови 
Анови. 

СОДРЖИНА 
Страна 

294/^Одлука за финансирање на изграбата и 
к реконструкцијата на делницата Гостивар 

— Кичево од патот Скопје — Тетово — 
Гостивар — Кичево — Охрид — Ресен — 
Битола — југословенско-грчка граница — 693 

295^. Одлука за постапката за спроведување на 
,Уставниот амандман VI точка 3 — — — 693 

296/Одлука за дополнување на Одлуката за 
v определување на јавни патишта од II и 

III ред - - - - - - - - - 6 9 6 
^/Исправка на Законот за начинот на по-

полнување на работни места со неполно 
работно време — — — — — — — 696 

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 

Службата на општественото книговодство. Печат: Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


