
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Вторник, 29 април 1969 
С к о п ј е 

Број 15 Год. XXV 

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

92. 
Врз основа на член 8 став 4 од Законот за јав-

ни патишта („Службен весник на СРМ" бр. 35/67), 
Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ОДЛУКАТА ЗА РЕКОН-
СТРУКЦИЈА НА ПАТ ОД I РЕД СО ПОМАЛА 
ШИРОЧИНА НА КОЛОВОЗОТ И НА ОДЛУКАТА 
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДБА НА ЈАВНИ 

ПАТИШТА СО ПОМАЛА ШИРОЧИНА 
НА КОЛОВОЗОТ 

I 
. , , , I 

Одлуката за реконструкција на пат од I ред со 
помала широчина на коловозот („Службен весник 
на СРМ" бр. 28/66) и Одлуката за реконструкција 
и изградба на јавни патишта со помала широчина 
на коловозот („Службен весник на СРМ" бр. 8/68) 
престануваат да важат. 

П 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Број 12-794/2 
1 април 1969 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, с. р. 

93. 
Врз основа на член 15 во врска со член 32 од 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА МАНДАТОТ И ЗА ИМЕ-
НУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА АНСАМ-

БЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ 
„ТАНЕЦ" ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува дека им престанува функцијата 
поради истекот на мандатот на следните членови 
на Советот на Ансамблот за народни игри и песни 
„Танец" во Скопје: 

1. Раде Бојаџиев, член на Градскиот одбор на 
Културно-просветната заедница во Скопје; 

2. Стојче Дојчиновски, секретар на одбор во 
Собранието на СРМ; 

3. Томе Саздовски^ асистент на Филозофскиот 
факултет во Скопје; и 

.4, Трајче Попов, филмски работник. 

II. За членови на советот на Ансамблот за 
народни игри и песни „Танец" во Скопје, со ман-
дат од две години, се именуваат: 

1. Драги Новаковиќ, секретар на Комитетот на 
средбите на солидарноста во Скопје; 

2. Методија Симоновски, соработник по народ-
на музика во Радио-Скопје; 

3. Петре Андреевски, писател; 1и 
4. Олга Милосавлева, солист на Балетот при 

Македонскиот народен театар во Скопје. 
III. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 15-549/1 
1 април 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

94. 

Врз основа на член 8 од Законот за условите 
и начинот на кој на здравствените установи ќе им 
с,е дава надоместок за извршените здравствени ус-
луги на странци („Службен весник на СРМ", бр. 
45/68), републичкиот секретар за народно здравје и 
социјална политика пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТАТА НА НАДОМЕС-
ТОКОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ИЗ-

ВРШЕНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ 
НА СТРАНЦИ 

1. Надоместокот за укажаната итна медицинска 
помош на странец, според член 2 од Законот за ус-
ловите и начинот на кој на здравствените установи 
ќе им се дава надоместок за извршените услуги на 
странци (Закон) и за здравствени услуги извршени 
на странци, според член 6 став 1 од Законот, се ис-
платува врз основа на пресметката на здравствена-
та установа којашто содржи: 

1) назив на установата што ја укажала итната 
медицинска помош или ја извршила здравствената 
услуга; 

2) името и презимето на странецот, годината на 
раѓањето, државјанството, бројот и издавачот на 
патната исправа, живеалиштето односно престоју-
валиштето во земјата чиј е државјанин со улица 
и број на Станот, односно престојувалиштето во 
СФРЈ со улица и број на станот, а за странецот кој 
постојано е настанет во СР Македонија и бројот 
на потврдата дека здравствено не е осигурен и ма-
теријално не е обезбеден и називот на органот што 
ја издал истата; 

3) бројот на матичната книга односно на здрав-
ствениот картон, видот и обемот на извршените ус-
луги, времето во кое услугите се извршени, цената 
на услугите со потребните елементи по кои се пре-
сметува надоместокот и вкупниот износ на надо-
местокот; 

4) констатација. на здравствената установа за 
изјавата па странецот дека нема право на користе-
ње здравствена заштита по ниеден основ пропишан 
во член 1 став 2 ^ во чл,ен 5 од Законот за здрав-
ствена заштита на странци во Југославија. 
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2. Кон пресметката за исплата на надоместокот 
за укажаната итна медицинска помош здравствена-
та установа прилага извештај за причините поради 
кои наплатата од странецот не е извршена и за 
мерките што биле за таа цел преземени, како и пи-
смената изјава од член 3 став 2 од Законот, која ги 
содржи податоците од тон. 1 под 2) од ова упат-
ство, односно записникот во кој ќе биде констати-
рано зошто не можело од странецот да се земе 
изјава. 

3. Под здравствени услуги, во смисла на ова 
упатство, се подразбираат и лековите издадени по 
рецепти. 

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 07-1001 
15 април 1969 година 

Скопје 

Републички секретар 
за народно здравје и социјална политика, 

Димитар Герасимовски, с. р. 

95. 

Врз основа на член 5 од Законот за условите 
под кои работните организации можат да произ-
ведуваат саден материјал („Службен весник на 
СРМ" бр. 42/68), републичкиот секретар за земјо-
делство и шумарство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СПИСОКОТ НА РАБОТНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОДНОСНО СТРУЧНИ СЛУЖБИ 
ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНА КОНТРОЛА НАД ПРО 

ИЗВОДСТВОТО НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Работни организации за стручна контрола над 
производството на саден материјал се: 

I. — За овоштарство: 
- 1 Земјоделско-шумарскиот факултет — Ка-

тедра за лозарство и овоштарство — Скопје; 
— Заводот за овоштарство на СРМ — Скопје; 
— Републичкиот центар за унапредување на 

земјоделството — Скопје; 
— Земјоделската станица — Охрид. 
II. — За лозарство: 
— Земјоделско-шумарскиот факултет — Ка-

тедра за лозарство и овоштарство — Скопје; 
— Завод за унапредување на лозарството и 

винарството на СРМ — Скопје; 
— Републичкиот центар за унапредување на 

земјоделството — Скопје. 
III. — За шумарство: 
— Шумарскиот институт — Скопје. 
Ова решение влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Број 10-805/1 
2 април 1969 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
инж. Трајко Апостоловски, с. р. 

Службени oбjabu 
О Б Ј А В А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗ-
ВОДИТЕЛИ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 9 став 3 од Зако-
нот за условите под кои работните организации 
можат да произведуваат саден материјал, објавува 
дека во Регистарот на производители на саден 
материјал се запишани следните организации: 

I — За овоштарство: 
— Земјоделската станица во Охрид, рег. број 

1, страна 1, книга I решение број 10-411/2 од 24. 
III. 1969 година; 

— Земјоделското училиште „Моша Пијаде" во 
Тетово, рег. број 2, страна 2, книга I, решение број 
10-540/2 од 24. Ш. 1969 година; 

— Земјоделскиот комбинат „Преспанско Јабол-
ко" во Ресен, рег. број 3, страна 3, книга I, реше^ 
ние број 10-568/2 од 24. III. 1969 година; 

— Земјоделската задруга „Планица" во Крато-
во, рег. број 4, страна 4, книга I, решение број 
10-583/2 од 24. III. 1969 година; 

— Училишниот центар за стручно образование 
на земјоделски кадри „Јосиф Јосифовски—Свеш-
тарот" во Ресен, рег. број 5, страна, 5, книга I, 
решение број 10-623/2 од 28. Ш. 1969 година; 

— Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скоп-
ско Поле" во Скопје, рег. број 6, страна 6, книга 
I, решение број 10-677/2 од 28. III. 1969 година; 

— Заводот за овоштарство на СРМ во Скоп-
је, рег. број 7, страна 7, книга I, решение број 
10-703 од 28. III. 1969 година; 

— Агро-комбинатот „Малешевска Слива" во 
Берово, рег. број 8, страна 8, книга I, решение 
број 10-4/2 од 7. IV. 1969 година; 

— Овошниот расадник „Цветан Димов" во 
Скопје, рег. број 9, страна 9, книга I, решение 
број 10-2/2 од 7. IV. 1969 година. 

И — За лозарство: 
— Земјоделскиот комбинат „Повардарје" во 

Неготино, рег. број 1, страна 1, книга И, решение 
број 10-357/2 од 28. III. 1969 година; 

— Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црве-
на Звезда" во Штип, рег. број 2, страна 2, книга 
II, решение број 10-402/3 од 28. III. 1969 година; 

— Земјоделскиот комбинат Куманово во Ку-
маново, рег. број 3, страна 3, книга II, решение 
број 10-511/2 од 28. III. 1969 година; 

— Заводот за унапредување на лозарството и 
винарството на СРМ во Скопје, рег. број 4, страна 
4, книга II, решение број 10-514/2 од 28. III. 1969 
година; 

— Земјоделското училиште „Моша Пијаде" во 
Тетово, рег. број 5. страна 5, книга II, решение 
број 10-540/3 од 28. III. 1969 година; 

— Лозаро-винарското претпријатие „Тиквеш" 
во Кавадарци, рег. број 6, страна 6, книга II, ре-
шение број 10-562/2 од 28. III. 1969 година; 

III — За шумарство: 
— Шумското стопанство „Караџица" — Скопје, 

рег. број 1, страна 1, книга III, решение број 10-778 
од 7. IV. 1969 година; 

— Шумско-индустрискиот комбинат „Осогово" 
- Кр. Паланка, рег. број 2, страна 2, книга III, 
решение број 10-500 од 7. IV. 1969 година; 

— Шумско-индустриското претпријатие „Прес-
па "во Ресен, рег. број 3, страна 3, книга III, ре-
шение број 10-486 од 7. IV. 1969 година; 

— Шумско-индустрискиот комбинат „Страшо 
Пинџур" во Кавадарци, рег. број 4, страна 4, кни-
га III, решение број 09-1/1 од 7. IV. 1969 година. 
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ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА 
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 10 од Законот за 
условите под кои работните организации можат 
да произведуваат и доработуваат семе, објавува 
дека во Регистарот на производители на семе се 
запишани следните организации: 

— Републичкиот центар за унапредување на 
земјоделството — Скопје, за производство на семе 
од пченица, останати стрмни жита, памук и други 
индустриски и градинарски култури. Рег. број 46 
страна 46, книга I, решение број 10-542/2 од 24. 
III. 1969 година. 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОБЈАВАТА ЗА ЗАПИШУ-
ВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ДОРАБОТУВАЧИ НА 

СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 10 од Законот за 
условите под кои работните организации можат да 
произведуваат и доработуваат семе, објавува дека 
во Регистарот на доработувачи на семе се запи-
шани следните организации: 

— Деловното здружение „Југопамук" во Стру-
мица, за доработка на семе од житни култури, рег. 
број 6, страна 6, книга I, решение број 10-376/2 од 
24. III. 1969 година. 

— Деловното здружение „Југопамук" — Стру-
мица — Сервис за памук во Неготино, за доработка 
на семе од житни култури и памук, рег. број 37, 
страна 37, книга I, решение број 10-376/3 од 24. 
III. 1969 година. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД СКОПЈЕ 
При Окружниот суд во Скопје тужителката Ка-

лач Фетија, по татко Дациќ, од Скопје, ул. 140 бр. 
7, поднесе тужба за развод на брак против тужени-
от Калач Мустафа, порано од Скопје, а сега во 
Турција, cb непознато место на живеење. 

Се повикува тужениот Калач Мустафа во рок 
од 30 дена по објавувањето на овој оглас да ја сооп-
шти на судот својата точна адреса или да се јави 
лично на судот. Во противен случај ќе му се одре-
ди старател за посебен случај кој ќе го застапува 
во оваа парница. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 236/69. (28) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I 
Општинскиот суд Скопје I, ги известува сите 

заинтересирани физички и правни лица дека во 
спорот, заведен по тужбата на тужителот Кузма-
новски Саво, од Скопје, „Канал Треска" — преку 
пруга бр. 4, против тужениот Јусуфов Алиев Ис-
лам, од с. Нерези, сега во Турција, со непознато 
место на живеење, за утврдување право на соп-
ственост и право на користење на недвижен имот, 
заведен при овој суд под П. бр. 1068/69, му го одре-
дува на туж,ениот за привремен застапник лицето 
Петар Сердјук, адвокат од Скопје, така што при-
времениот застапник ќе го застапува тужениот во 
постапката се додека тужениот или неговиот за-
стапник не се појави пред судот, односно органот 
на старателството не го извести судот дека му по-
ставил старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I, IL бр. 1068/69. (23) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Павловски Тодоров Борис од Прилеп, ул. „Пи-

ринска" бр. 17, поднесе до овој суд тужба за развод 
на бракот против Бра јаноска Стојанова Кита, по 
маж Павловска, родена во село Зрзе, Прилепско, а 
сега во Западна Германија со непозната адреса. Би-
дејќи тужената е во неизвесност, се поканува во 
рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ", да се јави или да одре-
ди свој застапник. Во против,ен случај ќе и биде 
одреден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 89/69. (22) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува де-

ка во регистарот на установите, на 4. X. 1968 година, 
страна 184, реден број 1, е запишано основање на 
Работнички универзитет, со седиште во Пробиштип. 

Предметот на дејноста е образование и воспи-
тување. 

За директор на установата е именуван Горѓи 
Топуков. 

Второ овластено лице за потпишување На ус-
тановата е Роска Величковска. 

Впишувањето на установата е извршено во ре-
гистарот, врз основа решението бр. 01—1331/1 од 
9. УП. 1968 година на Собранието на општината 
Пробиштип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
34/68. (115) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 16. IX,. 1968 
година, страна 183, реден број 1, е запишано ос-
новање на Дом на културата „Бели мугри", со се-
диште во Кочани, постанат по пат на издвојување 
од Работничкиот универзитет .— Кочани. 

Установата ќе ги обавува следните дејности: 
— Ќе создава услови и ќе ги развива сите ви-

дови самодејно (аматерско) и професионално умет-
ничко творење. 

— Стручно ќе им помага на сите самодеј пости 
(аматерски), уметнички активности во населените 
места, работните организации и училиштата, а пре-
ку својата програма и сали, да обезбеди нивна 
консумација. 

— Преку формирање клубови и негување други 
формЈ^ да создаде услови за сите граѓани според 
своите околности и интересирања да добијат мож-
ности за творечка афирмација. 

— Преку политиката на стипендирање и соп-
ствено. изградување стручни кадри, да создава ус-
лови за израснување на одделни гранки на умет-
носта во самостојни аматерски и професионални 
институции. 

— Консултацијата на сопствената продукција и 
гостувањата да ги обезбеди како во седиштето на 
Домот, така и во сите други населени места во оп-
штината, каде постојат за тоа услови. 

— Да формира толку и такви сектори преку 
кои ќе ги опфати сите видови на уметничкото тво-
рење, сукцесивно како што ќе се создаваат усло-
вите. 

— Со стручниот кадар со кој ќе располага До-
,мот на културата треба да обезбеди подготвување 
на програми во аматерски друштва што би ги имало 
во работните организации, училиштата и Населе-
ните места. Оваа стручна помош ќе биде од обо-
стран интерес: за аматерските друштва кои ќе до-
биваат помош од стручни лица од разни области 
за подигнување квалитетот на својата активност во 
Домот, што веќе квалитетно подготвените програми 
на аматб"рите ќе може да им обезбеди настап и во 
својата програма и што овие друштва ќе му бидат 
главен извор на аматерите кои ќе работат во него-
вите секции и групи. 
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За в. д. директор е именуван Борис Николов 
Стојчев. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката бр. 02—305 од 15. VII. 196b година на 
работничкиот универзитет „Ленин" — Кочани и ре-
шението бр. 01—5568/1 од 19. УП. 1968 година на 
Собранието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
19/68. (116) 

Окружниот" стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 22. X. 1968 
година, страна 185, реден број 1, е запишано ос-
новање на Фитозаштитна станица, со седиште во 
Радовиш. 

Установата ќе обавува: пратење на климатските 
промени со устроЈување на антиперно-спорна, анти-
карпокатска и антисрузикладиска прогнозна служ-
ба; заштита на културните растенија од подрачјето 
на Општината Радовиш; заштита на шумските со-
стојби од болести и штетници. 

В. д. директор на установата е Трајко Ѓоргиев 
Кикиреков. 

Впишувањето на установата е извршено во ре-
гистарот, врз основа решението бр. 01—2^54/1 ОД 
30. IX. 1968 година на Собранието на општината 
Радовиш и решението бр. 05—2460 од 9. X. 1968 го-
дина на Санитарната инспекција на Собранието на 
општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 
33/68. (117) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите на 11. VII. 1968 
година, на страна 181, реден број i е запишано 
основање на Основна заедница за образование, со 
седиште во Радовиш. 

Основната заедница за образование ќе ги оба-
вува следните дејности: 

— донесување статут и други општи акти на 
Заедницата; 

— ќе се грижи за образованието и воспитува-
њето на нејзиното подрачје да се остварува во склад 
со општествените цели на образованието и воспи-
тувањето; 

— со својата работа ќе придонесува за непо-
средно поврзување на институциите за образование 
што ги финансира за потребите на стопанството 
и општествените служби; 

— утврдува програма на образовно-воспитните 
дејности што ги финансира од средствата со кои 
управува; 

— утврдува финансиски план и завршна смет-
ка на Заедницата; 

— утврдува критериуми и мерила за валориза-
ција на образовно-воспитните дејности во склад со 
пропишаните нормативи и општите прописи за ус-
тановите; 

— ги следи-, во склад со општиот развиток, по-
требите за одделни видови кадри и во рамките на 
општествените планови го насочува и го помага 
развитокот на мрежата на образовно-воспитните 
установи на своето подрачје; 

— ја следи и ја проучува положбата и потре-
бите од наставничките кадри на образовно-воспит-
ните установи што ги финансира и по пат на кре-
дит и . стипендии придонесува за задоволување на 
потребите од тие кадри, како и за стручното усо-
вршување на наставниците; 

— дава мислења и предлози за основање и пре-
земање на установи за образование и воспитување, 
чија дејност се финансира од средствата на Заед-
ницата ; 

— во соработка со просветно-педагошката слу-
жба и институциите за образование и воспитување, 
здруженијата на наставниците и другите стручни 
организации, го анализира квалитетот на наставно-
воспитната работа на своето подрачје ,и презема и 

предлага соодветни мерки за Нејзиното подобру-
вање; 

— придонесува за поврзување на институциите 
за образование и воспитување со останатите работни 
организации, со цел да се обезбеди соработка за 
извршување на одделни делови на образовно-вос-
питниот процес (остварување на практичната обука, 
феријалната практика, остварување програмата на 
производната работа и др.). 

Овластени лица за потпишување на основната 
Заедница се: Ристо Бозаџиев, претседател, и Бран-
ко Стојанов, чии потписи ќе важат поединечно. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова потврдата бр. 03—1263 од 29. V. 1968 година 
на Комисијата за преглед на статутите при Собра-
нието на општината Радовиш и одлуката на осно-
вачкото собрание, кое го сочинуваат: 

1. Гимназија „Коста Сусинов" — Радовиш. 
2. Детско забавиште „Ацо Караманов" — Ра-

довиш. 
3. Работнички универзитет „Киро Донев" — 

Радовиш. 
4. Основно училиште „Моша Пијаде" — Радо-

виш. 
5. Основно училиште „Гоце Делчев" — с. По-

дареш. 
6. Основно училиште „Орце Николов" — с. 

Ињево. 
7. Основно училиште „Гоце Делчев" — с. 

Конче. 
8. Претпријатие за обработка на тутун „Јака" 

— Радовиш. 
9. Ш И К „Плачковица" — Радовиш. 

10. „Техноградба" — Радовиш 
11. Фабрика „Декортекс" — Радовиш. 
12. Земјоделска задруга „Димитар Влахов" -

с. Подареш. 
13. Општински одбор на ССРНМ. 
14. Општински синдикален совет - Радовиш. 
15. Општински комитет на СКМ — Радовиш. 
16. Рудник „Дамјан" — Радовиш. 
17. З И К Радовиш, на Собранието на општината 

Радовиш бр. 01—1080 од 28. IV. 1967 година и ре-
шението на Собранието на општината Радовиш 
бр. 01—3 од 6. I. 1968 година за избор на претседател 
на основната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. 
бр. 14/68. (118) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека регистарот на установите на 20. X. 1968 година, 
страна 184, реден број 1, е запишано основање на 
Комбинирана детска установа „Детска радост", со 
седиште во Струмица. 

Установата ќе ги обавува следните дејности: 
обезбедување дневен престој на деца од 3 месеци до 
7-годишна возраст; во согласност со психофизич-
киот развиток на децата од 3 месеци до седумго-
дишна возраст обезбедува сместување, соодветна 
прехрана, одгледување, медицинска нега и воспи-
тување; во согласност со психофизичкиот развиток 
и можностите на децата од три до седумгодишна 
возраст да им организира културна забава, игра и 
заеднички живот и со тоа да создаде основа за 
Натамошно правилно физичко, умно, морално и ес-
тетско воспитување; да им помага на родителите во 
згрижувањето, воспитувањето и одгледувањето на 
децата и да се грижи за нивното здравје и правилен 
телесен развиток; да соработува и да им помага на 
родителите во применувањето начелата и методите 
на воспитувањето и здравственото одгледување на 
децата; да ги поттикнува и да ги подига, во среди-
ната во која делува другите форми за собирање и 
воспитување и во тоа да соработува со општестве-
ните организации што се грижат за воспитувањето 
на децата. 

Управник на установата е Горѓи Митев, кој е 
овластен да ја потпишува истата. 



29 април 1969 Бр. 15 - Стр. 333 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова решението бр 02—2099/1 од 9. V. 1968 година, 
на Собранието на општината — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус 
бр. 27/68. (119) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на установите, на 27. IX. 1968 го-
дина, страна 184, реден број 1, е запишано основа-
ње на Центар за социјална работа, со седиште во 
Штип. 

Установата ќе ги обавува следните дејности: от-
кривање, следење и анализирање на проблемите од 
областа на социјалната заштита; доделување на со-
цијална помош на социјално загрозените лица; згри-
жување на деца без родители и воспитно запуште-
ни деца; згрижување на старци и изнемоштени лица; 
води евиденција за децата со психофизички недо-
статоци; врши работа на старателски орган и други 
работи од управен и друг карактер од областа На 
социјалната заштита што со закон и други прописи 
ќе му бидат ставени во надлежност. 

Директор на установата е Стојан Николов, кој 
е овластен да ја претставува и потпишува истата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова решението бр. 0201—2742/1 од 17. VI. 1968 го-
дина, на Собранието на општината Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип У^ 
бр. 23/68. џ (121) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 6/68 на 
18. ХП. 1968 година е запишано под име: Основна 
заедница за образованието, со седиште во Битола. 
Предмет на работењето на Заедницата е: да се 
грижи за обезбедување на средства за вршење на 
дејностите на образованието и воспитувањето; да уп-
равува со средствата за образование што и припа-
ѓаат; определува критериуми и мерила за распре-
делбата на средствата за образование и врши рас-
пределба на тие средства по одделни образовни деј-
ности; соработува со други заедници на образова-
нието; дава мислење за основање нови установи за 
образование и воспитување чија дејност ќе се ф и -
нансира од средствата на Заедницата на образова-
нието; соработува со општествено-политички заед-
ници и работни организации во донесување на пла-
новите и програмите за развитокот на образование-
то и воспитувањето, во утврдување потребите од 
стручни кадри и во други прашања од значење за 
развитокот на образованието и воспитувањето; врши 
и други работи определени со Закон и Статут на 
Заедницата на образованието. 

Претседател на Заедницата е Д О Ј Ч И Н Апчевски. 
Заедницата е основана од основните училишта: 

„Крсте Мисирков" с. Бистрица, „Мирче Ацев" с. 
Бач, „Иван Г. Ковачиќ" с. Дедебалци, „Коста Ра-
цин" с. Ивањевци, „Кирил и Методи" с. Кукуреча-
ни, „Сл. Лумбарковски" с. Новаци, „Кирил и Ме-
тоди" с. Цапари, „Иво Лола Рибар" с. Маково, 
„Коста Рацин" с. Велушина, „Браќа Миладиновци" 
с Добрушево, „Гоце Делчев" — Битола, „Даме Гру-
ев" — Битола, „Стив Наумов" — Битола, „Коле 
Канински" — Битола, „Тодор Ангелевски" — Бито-
ла, „Д-р Трифун Пановски" — Битола, „Никола 
Тесла" — Битола, „Кирил и Методи" — Битола, Ос-
новно специјално училиште — Битола, Гимназија 
„Јосип Броз Тито" — Битола, Гимназија „Браќа Ми-
ладиновци" — Битола, Земјоделско училиште „Борис 
Кидрич" — Битола, Економско училиште „Јане 
Сандански" — Битола, Електромашински училишен 
центар — Битола, Медицинско училиште — Битола, 
Музичко училиште — Битола, Училиште за учени-
ци во стопанството — Битола, Установа за прет-
школско воспитување — Битола, Работнички уни-
верзитет „Крсте Мисирков" — Битола, Дом за сред-
ношколска машка и женска младина — Битола, 
„Металец", Битола, фабрика „Горги Наумов", Битола,, 

Фабрика за свилени платна „Илинден" — Битола,. 
Текстилна индустрија „Пелистер" — Битола,. Вол-
нарски комбинат „Битолатекс" — Битола, Фабрика 
„Борис Кидрич" — Битола, „Жито Македонија" — 
Скопје - Филијала — Битола, ЗИК „Пелагонија" 
— Битола, Претпријатие за обработка и производ-
ство на тутун — Битола, Градежно претпријатие 
„Бетон" — Скопје — Градилиште — Битола, Прет-
пријатие „Транскоп" — Скопје — Погон — Битола, 
Претпријатие за транспорт — Битола, Трговско 
претпријатие „Задругар" — Битола, Трговско прет-
пријатие „Нова трговија" — Битола, Угостителско 
претпријатие „Македонија" — Битола, Трговско 
претпријатие „Прехрана" — Битола, „Гоце Радосав-
љ е в и ћ — Битола, „Механика" — Битола, „Елек-
тромакедонија" — Скопје — погон — Битола, Цен-
тар за унапредување на земјоделието — Битола, 
Медицински центар — Битола, Осигурител ен завод 
— Битола, Завод за запослување — Битола, Наро-
ден театар — Битола, Матична библиотека „Кли-
мент Охридски" — Битола, Комерцијално-инвести-, 
циона банка — Битола, Ветеринарно"сточарски цен-
тар — Битола, Општински одбор на црвен крст — 
Битола, Сојуз на здруженијата на борачките орга-
низации — Битола, Општинска конференција на 
ССРНМ - Битола, Општинска конференција на Со-
јузот на младината — Битола, Општински синдика-
лен совет — Битола и Општината Битола, со одлу-
ката бр. 1 од 31. V. 1967 година од основачкото соб-
рание. 

Потпишувањето ќе го вршат Дојчин Апчески, 
претседател, и Горѓи Лубуровски, секретар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. 
бр. 46/68. ^ (296) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
12. XI. 1968 година, рег. бр. 48/68, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во село Лажец на 
Погонот за кооперација од с. Лажец на Земјодел-
скиот институт во Скопје. Предмет на работењето 
на продавницата е вршење трговска дејност со ко-
лонијални стоки и стоки за куќни потреби. 

Раководител на продавниц,ата е Митревски' 
Злате 

Продавницата е основана од Земјоделскиот ин-
ститут - Скопје, со одлуката бр. 08-1778/1 од 26. IX. 
1968 година на работничкиот совет и потврдата бр. 
08-4952/1 од 26. VI. 1968 година на Одделението за 
стопанство и планирање на Собранието на општи-
ната Битола. 

Продавницата ќе ја потпишува, истото лице 
што го потпишува и погонот за кооперација во село 
Лажец. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 523/68. ( ? 8 ) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21. III. 1968 година, страна 326, реден број 1, е запи-
шано основање на Продавница, со седиште во Штип, 
ул „Младинска" бр. 3. 

Продавницата ќе врши продажба на намештај,; 
органи, душеци и конфекција. 

Продавницата е основана од Производното ус-
лужно претпријатие „Тапетар" од Титов Велес. 

Раководител на продавницата е Петре Петров, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на матичното 
претпри ј атие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 910 од 1. VI. 
1967 година на работничкиот совет на претпријатие 
ето и решението бр. 08-7016 од 4. I. 1968 година на 
Одделението за урбанизам и комунално-станбени 
прашања на Собранието на општината Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 40/68. (1646) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. I. 1968 година, страна 304, реден број 1, е запи-
шано основање на Транспортно претпријатие „8 но-
ември", со седиште во Штип. Претпријатието ќе вр-
ши: ^авен превоз на стоки и патници во слободниот 
патен сообраќај; вршење услуги во својата меха-
ничка работилница за своите моторни возила; 

За в. д. директор е именуван Александар Бо-
гоев. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа одлуката на основачкото собрание, кое го 
сочинуваат група граѓани: Ацо Богоев, Драги Ко-
стадинов, Часлав Јовев, Ванчо Костадинов, Коце 
бенделов, Никола Берков, Сане Гапев, Лазар Г,ера-
симов, Лазар Јанков и Стево Андонов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 6/68. (1647) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 355, страна 219, книга П, е запишано под 
фирма: Осигурител ен завод — Нови Сад — Застап-
ништво во Гостивар, улица „Борче Јовановски" бр. 
16. Предмет на работењето на застапништвото е: 
спроведување на сите видови осигурувања на имот, 
транспорт и лица, освен осигурувањата кои ги спро-
ведува заводот за социјално осигурување. 

Застапништвото е основана од работничкиот со-
вет на Осигурителниот завод — Нови Сад, со од-
лука од одржаната седница на 10. X. 1968 година. 

Застапништвото ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Иљовски Петар, в. д. раководител на 
застапништвото, кој ќе врши заклучување на оси-
гурување и ги потпишува сите документи од де-
локругот на застапништвото. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1179 од 23. ХП. 1968 година. (12) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека џо регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1107, страна 567, книга V, е запишана под 
фирма: Универзалинвест — трговско претпријатие 
на големо и мало — Скопје — Продавница во Гос-
тивар, ул. „Живко Брајковски" бр. 2. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на колони-
јални и други прехранбени стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на „Универзалинвест" — трговско претпријатие на 
големо и мало — Скопје, со заклучок од одржаната 
седница на 15. V. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Веселин Јо-
вановски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 932 од 12. ХП. 1968 година. (13) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 4, страна 19, книга П, е запишан под фирма ' 
Земјоделски комбинат „Куманово" — Куманово — 
Угостителски дуќан — гостилница број 21. Предмет 
на работењето на угостителскиот дуќан е: точење на 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, готвење на 
топли и ладни јадења и производи од скара. 

Угостителскиот дуќан е основан: од работнич-
киот совет на Земјоделскиот комбинат „Куманово" 
- Куманово, со одлука бр. 0201—869/1 од 26. П. 1968 
година. 

Раководител на угостителскиот дуќан е Арсов-
ски Марков Стојман." 

Угостителскиот дуќан — гостилницата број 21 во 
Куманово! ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува комбинатот, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 425 од 27. ХП. 1968 година. (16) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека Ѕво регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 31, е запишана под фирма: Трговско прет-
пријатие на големо „Ангроснабдител" — Куманово — 
Продавница број 7 — самопослуга во Куманово, ул, 
„11 октомври". Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на индустриско-прехранбени про-
изводи, прехранбени артикли, млечни, месни и су-
вомесни производи и предмети за куќни потреби. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие на големо „Ангрснаб-
дите л" — Куманово, со одлука од одржаната сед-
ница на 18. X. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Станковски 
Бранко и Младеновски Борко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 168 од 26. VIH. 1968 година. 

(20) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 31, страна 137, книга П, е запишана под 
Филма: Трговско претпријатие на големо „Ангро-
счабдител" — Куманово — Продавница број 6 во 

Куманово (во кругот на општината). Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на месо 
и месни производи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Т Р Г О В С К О Т О претпријатие на големо „Ачгоо-
снабдител" — Куманово, со одлуката број 02—507 од 
7. П. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Јаворовиќ Сло-
бодан. 

Продавницата ќ е ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 

на Овластувањето. 
On Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 169 од 26. VHI. 1968 година. ' (21) 

Окружниот стопански СУД ВО Скопје обавува 
дека по регистарот на претпријатијата и дуќаните. 
ПРГ. бр. 6^6. стпана 451, книга V, е запишана поп 
Фирма: ,.Газела" — индустрија за чевли и гумени 

производи — Скопје. Продавница во Кавадарци, ул. 
..Ѓуро Ѓаковиќ" би. 23. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на чевли, прибор за чев-
ли, чорапи и гумени производи. 

Продавницата е основана од ,.Газела" — инду-
стрија за чевли и гумени производи — Скопје, со 
решението број 0301/22 од 4. Ш. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Клинч арев а 
Цвета. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Самостојниот погон — трговска мрежа 

во Скопје, во границите на овластувањето. 
ОД О К Р У Ж Н И О Т стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 263 од 27. ХП. 1968 година. (23) 

Окружниот стопански СУД ВО Скопје објавува 
дека во регистарот На претпријатијата и дуќаните, 
пег. бр. 908, страна 289, книга IV. е запишано под 
Фирма: Деловно здружение „Градба — проект" — 
Скопје — Студио за програмирање и проектирање 
СТУДИО-проект" — Скопје. Предмет на работењето 

на студиото е: вршење инвестиционо програмирање 
и проектирање; организационо и развојно програ-
мирање и проектирање: студиско-истражувачки ра-
боти и изработува анализи, студии. технолошки ла-
бопати и дpvгa стручно-техничка документација: 
просторно, регионално и урбанистичко планирање 
и проектирање; ппоектанскм работи и работи по 
проектански ^инвеститорски) и инвестиционен ин-
женеринг: купување и продавање на стручно-тех-
ничка и технолошка документација, лиценца и па-
тенти. 
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Студиото е основано од управниот одбор на Де-
ловното здружение „Градба — проект" — Скопје, со 
одлуката бр. 164/3 од 18. IV. 1968 година. 

Студиото за програмирање ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува Никола Воденичарски, ди-
ректор, во границите на овластувањето. 

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

бр. 1028 од 31. ХП. 1968 година. (32) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1263, страна 1665 книга VI, е запишано под 
фирма: Индустрија за селскостопаНски, градежни, 
рударски машини и метални конструкции „14 ок-
тобар" — Крушевац — Претставништво" во Скопје, 
булевар „ЈНА" бр. 66. Предмет на работењето на 
претставништвото е: продажба на машини и други 
готови производи на Индустријата „14 октобар"; 
продажба на разни делови за одржување на маши-
ните; сервисно одржување на машини на опреде-
лено подрачје; набавка на репроматеријали за по-
требите на индустријата; во заедница со стручните 
служби на индустријата контактира со крајните ко-
рисници во поглед на обработката на теренот; кон-
тактира со банките за обезбедување на средства, 
ги решава сите други проблеми на индустријата, кои 
се сврзани со дотичнотс подрачје. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Индустријата „14 октобар" — Крушевац 
со одлуката бр. 14—257 од 24. Ш. 1967 година. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Измирлиев Јордана Кирил, ш е ф на 
претставништвото, во границите на овластувањето. 

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

бр. 905 од 8. X. 1968 година. (33) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1262, страна 1601, книга V, е запишано под 
фирма: „Космос" — Љубљана — Претставништво 
во Скопје, улица „Народен фронт" бр. 23/1. Пред-
мет на работењето на претставништвото е: изведу-
вање работи во врска со подготвувањето за склучу-
вање на договори (претходна работа) и склучување 
на договори за купопродажба на стока во име и за 
сметка на претпријатието „Космос" — Љубљана. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на „Космос" — Љубљана, со одлука од одр-
жаната седница на 29. X. 1968 година. 

Раководител на претставништвото е Крагујевиќ 
инженер Славко. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето, а раководителот е овластен да 
потпишува само во рамките на работењето на прет-
ставништвото. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1171 од И. ХП. 1968 година. (34) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 94, страна 919, книга V, е запишана под 
фирма: Трговско угостителско претпријатие на го-
лемо и мало „Снежана" — Горче Петров — Про-
давница во село Копаница, Скопско. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на мало на 
разни колонијални стоки од широка потрошувачка. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското угостителско претпријатие на го-
лемо и мало „Снежана" — Горче Петрев, со одлу-
ката број 169 од 27 IV. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Махмуди Pa -
мадан Рифат. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 570 од 29. VHL 1968 година. (35) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1267, страна 1623, книга V, е запишана под 
фирма: Дрвно-индустриско претпријатие „Дежева" 
- - Нови Пазар — Продавница во Горче Петров, ул. 
„Маршал Тито" бр. 82. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на мало и тоа собни и 
кујнски намештај, канцелариски материјал, линоле-
ум, теписи и мебел-штофови. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Дрвно-индустриското претпријатие „Дежева" — 
Нови Пазар, согласно со решението 09/1 број 3855 
од 27. П. 1967 год. на Собранието На општината 
Ид адија — Скопје. 

Раководител на продавницата е Георгиевска 
Милица — Даница. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 308 од 31. ХП. 1968 година. (36) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1266, страна 1619, книга V, е запишано под 
фирма: „Европа" — претпријатие за производство 
и промет на големо и мало — Штип — Стовариште 
во Скопје, ул. „Детинска" бр. 19. Предмет на рабо-
тењето на стовариштето е ускладиштување на пре-
хранбени артикли и тоа: вафли, чоколади и други 
производи од шеќер и какао. 

Стовариштето е основано од работничкиот совет 
на „Европа" — претпријатие за производство и про-
мет на големо и мало — Штип, со одлука број 01-71/1 
- 6 8 од 9. V. 1968 година. 

Раководител на стовариштето е Михајловски 
Коста. 

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

Од Окружнијот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 444 од 6. XI. 1968 година. (37) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот ма претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1268, страна 1627, книга V, е запишана под 
фирма: Издавачко-печатарско претпријатие „Савре -
мена администрација" — Белград — Работна едини-
ца број 21 во Скопје, ул. „Луј Пастер" број 7. Пред-
мет на работењето на работната единица е: продаж-
ба на мало и големо на сопствени и туѓи изданија, 
обрасци, работни книги, стручна литература, кан-
целариски материјали, школски прибор, графички 
услуги и сл. 

Работната единица е основана ед работничкиот 
совет на Издавачкото-печатарско претпријатие 
„Савремена администрација" — Белград, со одлука 
од одржаната седница на 19. I. 1968 година. 

Работната единица број 21 во Скопје ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува Кежаровски Г. 
Томе, в. д. раководител, so границите на овласту-
гањето. 

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

бр. 216 од 16. VIH. 1968 година. (38) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1264, страна 1609, книга V, е запишана под 
фирма: Ѕидаро-фасадерска задруга „Победа" — 
Скопје, ул. „710" бр. 1. Предмет на работењето на за-
другата е ѕидаро-фасадерска дејност. 

Задругата е основана од основачите — група 
граѓани, на основачкото собрание, одржано на 17. X. 
1968 година и тоа: Стојменов Стојмен, Ѓорѓиев Бран-
ко, Арсовски Велимир, Димитров Димитар, Манев-
ски Димитрија, Димитров Петар, Трајковски Владо, 
Сурловски Благоја, Ангелова Љубица и Младеновиќ 
Боривоје. 
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Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Ангелова А. Љубица, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. -

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Ѕидаро-фасадерската задруга „Победа" — Скоп-

је е конституирана на 17. X. 1968 година. Претседа-
тел на работната заедница е Ѓуревски Станимир. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1185 од 26. ХП. 1968 година. (39) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1265, страна 1613, книга V, е запишан под 
фирма: Индустриско" се л скостопански комбинат — 
Сараево — Пословница во Скопје, ул. „256" бр. 24, 
Предмет на работењето на пословницата е: 

а) продажба на готови прехранбени производи 
на комбинатот и тоа: месо и месни преработки, мле-
ко, млечни преработки и млечни пијалоци, сладо-
лед; 

б) продажба на доработени или преработени 
производи на комбинатот и тоа: пилиња на рош-
тиљ, разни специјалитети на роштиљ (колбаси, 
плескавици, кебапчиња, ражНичи, стока и др.), пе-
чен оместо (прасетина, јагнешко и др.), разни и з о -
тови и полу^^тови јадења, ладен нарезок (сендви-
чи и др.); 

ц) купопродажба на производи со кои се до-
полнува асортиманот на производите на комбинатот 
— леб и печиво, посластици и деликатесни произ-
води, овошни сокови, пиво и други освежителни 
студени и топли пијалоци, минерална вода, месни 
конзерви, конзервирано овошје и зеленчук, алко-
холни пијалоци, производи на база на шеќер и 
какао, прехп. артикли и останати прехранбени про-
изводи; 

д) купопродажба на производите наведени под 
а и б од други производители во случај кога не-
достасуваат тие производи од сопствено производ-
ство. 

Пословницата во Скопје врши и заедничко ку-
пување и продажба на производи од оние работни 
организации со кои комбинатот склучил договор за 
работна техничка соработка, на мало и големо, сама 
или преку продавници, складишта (стоваришта) и 
депоа на комбинатот. 

Пословницата е основана од работничкиот совет 
на Индустриско-селскостопанскиот комбинат — Са-
раево, со одлуката бр. 685 од, 27. V. 1968 година. 

Раководител на пословницата р Радиновиќ Ра-
дивој. 

Пословницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
На овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1101 - д 25. ХП. 1968 година. (40) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 403, книга V, е запишана под 
фирма: Трговска работна организација на мало и 
големо „Овче Поле" — Скопје — Продавница број 
49 во Скопје населба „Карпош Ш". Предмет на ра-
ботењето на продавницата е продажба на колони" 

t јални и прехранбени стоки. 
Продавницата е основана од работничкиот совет 

на Трговската работна организација на мало и го-
лемо „Овче Поле" — Скопје, со одлука од одржа-
ната седница на 15. V. 1967 година. 

РаководТАтел на продавницата е Спасе Јадиков-
ски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 195 од 10 ХП. 1968 година. (41) 

фирма: Трговска работна организација на мало и 
големо „Овче Поле" — Скопје — Современа про-
давница „Супер Маркет" — Скопје, ул. „468" бб. 
Предмет на работењето на продавницата е: продаж-
ба на текстилна, галантерија и позамантерија, акус-
тични и термички апарати за домаќинството и елек-
т р о н л антерија, железарска галантерија, козметички 
производи, стакло и порцелан и самопослуж^а про-
давница за прехранбени артикли. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговската работна организација „Овче По-
ле" — Скопје, со одлуката од одржаната седница 
на 5. V. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Митко Тумбов-
ски. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1201 од 13. ХП. 1968 година. (42) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 533, страна 47. книга Ш, е запишано под 

фирма: Т Р Г О В С К О претпријатие на големо и мало 
„Крсте Димов", со седиште во Титов Велес. Пред-
мет на работењето на претпријатието е: промет со 
сите видови земјоделски производи и земјоделско-
И Н Д У С Т Р И С К И П Р О И З В О Д И , на големо и мало: сите ви-
дови растенија и лековити растенија; сите видови 
сточна храна, сточни производи, жива стока, ж и -
вина и П Р О И З В О Д И од живинарството: сите видови 
репроматеријали за земјоделството, вештачки ѓуб-
рива, заштитни средства за растенијата, сите видо-
ви семенски материјали и ck Д Р У Г О ОД оваа т а н к а : 
сите видови нова и половна опрема за зем-јодел-
ството, механизацијата и сите приклучни машини, 
како и сите видови опрема и механизација за сите 
гранки во стопанството, установите, општествено-
политичките организации и другите институции: си-
те видови И Н Д У С Т Р И С К И стоки и производи и репро-
материјали за индустријата; сите видови МОТОРНИ 
возила и резервни делови: сите видови гумоплас-
тични производи; сите видови прехпанбено-инду-
СТРИСКИ П Р О И З В О Д И ; Сите видови галантериски и 
позамантерисг" производи Tyf с т о к и како и посре-

дување. 
Претпријатието е основано од Земјоделската за-

друга „Крсте Димов" од село И з в о р — Титоввелеш-
ко, со одлуката бр. 494 од 28. X. 1968 година на 
задружниот совет. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува инж. Круме Чушков, в.д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Трговското претпријатие на големо и мало „Кр-

сте Димов" — Титов Велес е конституирано на 8. X. 
19R8 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр 1125 л ХП. 1968 година. (59) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 132, страна 361 е запишано следното: Досе-
гашниот потписник на Сервисот за градежни ма-
теријали „Караорман" — Скопје, Гударовски Крсте, 
ш е ф на сметководството, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување. 

За нови потписници на Сервисот за градежни 
материјали „Караорман" — Скопје се назначени 
следните лица: Трајчев Јован, ш е ф на пословни-
цата и Градишка Спаса, книговодител кои серви-
сот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжу-
ваат, во границите на овластувањето, со старите ре-
гистрирани потписници и тоа: Стевче Димовски, ди-
ректор, Ругале Виктор, директор на производно-
сметководниот сектор, Вукашин Димковски, ш е ф на 
пословницата, Јордан Петровиќ, прв заменик дирек-
тор, и Зафировски Светозар, сметано од 19. IX. 1968 
година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 403, книга V, е запишана под 
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Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1013 од 4. ХП. 1968 година. (54) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации На 
7. XI. 1968 година, рег. бр. 2/62, книга I, е запишана 
под фирма: Продавница-самопослуга во месноста 
„Јени Мале" во Битола, на Трговското претпријатие 
„Прехрана" од Битола. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на прехранбени продукти 
и предмети за куќни потреби. 

Раководител на продавницата е Боневски Горѓи. 
Продавницата е основана од Трговското прет-

пријатие „Прехрана" од Битола, со одлуката бр. 
02—1623 од 23. X. 1968 година од работничкиот совет 
и решението бр. 10—56/94 од 30. X. 1968 година на 
санитарниот инспектор на Собранието на општината 
Битола. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 515/68. (73) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
лека во регистарот на стопанските организации на 
22. XI. 1968 година, рег. бр. 47/68. книга I, е запи-
шана под Фирма: Продавница во Битола, ул. „Кли-
мент Охридски" бр. 24, на Претпријатието за изра-
ботка на конфекција ,,Слобода" од Врање. Предмет 
на работењето на продавницата е продажба на разна 
конфекциска стока. 

Раководител на продавницата е Силјаноска Фа-
ница. 

Продавницата е основана отт Претпри1атието "за 
изработка на конфекција ..Слобода" од Врање, со 
одлуката бр. 3310 од 20. XI. 1968 година на работ-
ничкиот совет и решението од пазарниот инспектор 
на Собранието на општината Битола. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 517/68. (74) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
лека во регистарот на стопанските организации на 
28. X. 1968 година, -рег. бр. 236/55. книга I, е запи-
шана под фирма: Работна единица електоо-машин-
ски-инсталатерски сервис во Битола, на Металското 
ппоизвпдително У С Л У Ж Н О занаетчиско претпријатие 
,.Гопе Радосављевић - Битола. Предмет на рабо-
тењето на работната единица е поправка на сито 
видови електро-механички уреди, нафтени печки, 
електро-мотори, од сите јачини и електрични ин-
сталации. 

Раководител на работната единица е Бошевски 
Видосав. 

Работната единица е основана од Металского 
претпријатие „Гопе Радосављевић од Битола, со 
одлуката бр. 02—3151 од 21. X. 1968 година на ра-

ботничкиот совет и решението бр. 08—7532/1 од 9. X. 
1968 година на трудовата инспекција на Собранието 
на општината Битола. 

Работната единица ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 485/68. (75) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. VI. 1968 година, рег. бр. 23/68. книга I, е запиша-
на под фирма: З И К „Скопско Поле" — Погон кон-
зумна млекара — Маџари Работна единица млека-
ра — Битола. Предмет на работењето на работната 
единица е: откуп и преработка на млеко и млечни 
производи, продажба на млеко и млечни производи, 
производство и продажба на безалкохолни пија-
лоци, трговска дејност за продажба на сите видови 
прехранбени и колонијални стоки, алкохолни и дру-

ги пијалоци, слаткарски производи и други произ-
води на база на шеќер, д е л и к а т е с и стоки, месо и 
месни производи, леб, бели печива и бурек и други 
сопствени и набавени стоки. 

Работната единица е основана од Конзумната 
млекара „Млекар" од Битола која е присоединета 
кон ЗИК „Скопско Поле" — Петровец — погон Кон-
зумна млекара — Маџари, а со одлука 6Ј). 02-618 од 
23. Ш. 1968 година на работничкиот совет на ЗИК 
„Скопско Поле" — Петровец — погон Маџари. 

Работната единица ќе ја потпишува Трајков-
ски Илија, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фп. 
бр. 200/68. (1665) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, н-а 
18. VI. 1968 година, рег. бр. 20/68, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница „Ниш" во Прилеп, 
ул. „Илинденска" бр. 19, на Модната конфекција 
„Ниш" од Ниш. Предмет на работењето на продав-
ницата е продавање на конфекција и двполнител-
на стока. 

Продавницата е основана од Модната конфек-
ција „Ниш" од Ниш, со одлука бр. 3090 од 15. V. 
1968 година на работничкиот совет и уверението 
од санитарниот и пазарниот инспектор на Собра-
нието на општината Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува Н И К О Л О С К И Гор-
ѓи, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 235/68. (1673) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. VI, 1968 година, рег. бр. 5/68, книга I, е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Молеро-
фарбарската задруга „Уметност" од Битола и ќе 
гласи: Молеро-фарбарско претпријатие „Уметност" 
од Битола. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 68/1 од 20. VI. 1968 година од работничкиот 
совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 300/68. (1682) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. VI. 1968 година, рег. бр. 4/61, книга I, е запи-
шано следното: Конзумната млекара „Млекар" од 
Битола, престана со својата работа и се брише од 
регистарот на стопанските организации, кој го води 
овој суд, поради присоединување кон З И К „Скоп-
ско Поле" — погон Конзумна млекара — Маџари. 

Оваа пром,ена е извршена врз основа одлуката 
бр. 02-88 од 24. Ш. 1968 година на работничкиот со-
вет на Конзумната млекара „Млекар" од Битола, 
одлуката бр. 0202-1050 од 10. V. 1968 година на Цен-
тралниот работнички совет на З И К „Скопско По-
ле" — Скопје и одлуката бр. 618 од 23. III. 1968 го-
дина на работничкиот совет на Конзумната млекара 
- Маџари. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 170/68. (1705). 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. IX. 1967 година, страна 274, реден број 1, е за-
пишано основањето на Продавница број 7, со се-
диште во Кочани, ул. „Гоце Делчев" бр. 9. 

Продавницата ќе врши продажба на спортски 
реквизити, туристичка опрема за , широка потрошу-
вачка, нако и продажба на стока за дополнителен 
асортиман. 

Продавницата е основана од Производното тр-
говско претпријатие „Македонија спорт" од Скопје. 

Раководител на продавницата е Васил Христов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на матичното 
претпријатие. 
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Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката бр. 3057 од 3. VI. 1967 година на ра-
ботничкиот совет на претпријатието и записникот 
од 7. VI. 1Ѕ67 година н^ санитарниот инспектор на 
Собранието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 295/67. (17) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26. IX. 1967 година, страна 433, реден број 1, е за-
пишано основањето на Продавница број 6, со се-
диште во Струмица. 

Продавницата ќе врши продажба на спортски 
реквизити, туристичка опрема и стока за широка 
потрошувачка, како и продажба на стока за допол-
нителен асортиман. 

Продавницата е основана од Производното тр-
говско претпријатие „Македонија спорт" — Скопје. 

Раководител на продавницата е Андон Бојаџиев, 
кој не е областен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на матичното 
претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 3057 од 3. VI. 
1967 година на работничкиот совет на претприја-
тието и уверението бр. 07-30-3923 од 2. VI. 1967 го-
дина на санитарниот инспектор на Собранието на 
општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 325/67. (36) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. ХП. 1967 година, рег. бр. 7/58, книга П, е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Послов-
ницата во Прилеп на Новинско-издавачкото и печа-
тарско претпријатие „Нова Македонија" од Ско-
пје, уште и со споредна дејност продажба на так-
сени марки и разна кинкалериска стока. 

Промената е извртена врз основа одлуката бр. 
01-3712/1 од 21. X. 1967 година на работничкиот со-
вет на Новинско-издавачкото претпријатие „Нова 
Македонија" од Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 386/67. (365) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. ХП. 1967 година, рег. бр. 37/67, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница број 10 во Прилеп, 
ул. „Борка Талески" ,бр. 43, на Производното тр-
говско претпријатие „Македонија спорт" од Скопје. 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на спортски реквизити, техничка опрема и стоки 
за дополнителен асортиман. 

Продавницата е основана од Производното тр-
говско претпријатие „Македонија спорт" од Ско-
пје, со одлуката бр. 05779 од 27. X. 1967 година на 
работничкиот совет и уверението бр. 07-65/122 од 
И. ХП. 1967 година на Одделението за надзор и кон-
трола на Собранието на општината Прилеп. 

Продавницата ќе ,ја потпишува Мирчевски То-
ме, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 406/67. (570) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. И. 1968 година, страна 5, реден број 2, е запи-
шано следното: Досегашниот Инвалидски склад од 
Штип, ја променува својата фирма и ќе гласи: Про-
давница — трафика број 6, со седиште во Штип, 
ул. „Партизанска". 

Продавницата ќе врши трговија на мало со ци-
гари, кибрит, прибор за пушење, бричење и пишу-
вање, таксени и поштенски марки, разгледници и 
хигиенска гума. 

Досегашниот раководител Митко Брашнаров е 
разрешен од должност. За раководител е назначен 
Богдан Серафимов, кој не е овластен да ја потпи-
шува продавницата. Потпишувањето ќе го обавуваат 
овластените лица на матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката на Претпријатието „Тутун" од Ско-
пј,е" од 5. IX. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 23/68. (876Ј 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 800, страна 713, книга Ш, е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Стовариштето во Скопје, на ул. „470 
(пат за стаклара бб) на Трговското претпријатие 
„Пољоинвест" — Бујановац, согласно одлуката на 
работничкиот совет од 22. Vin. 1967 годиш. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 267 од 18. VI. 1968 г. (1396) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 979, страна 1317, книга V, е запишана под 
фирма: Универзално претпријатие „Солидарност" 
од Скопје — Продавница во Скопје, ул. „117" бр. 
45. Предмет на работењето на продавницата е про-
мет на мало со стоки за широка потрошувачка и 
алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Универзалното претпријатие „Солидарност" — 
Скопје, со одлуката бр. 5 од 19. Ш. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Спасеновски 
Спасе. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 594 од 14. VI. 1968 год. (1397) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 979, утрана 1317, книга V, е запишана под 
фирма: Универзално претпријатие „Солидарност" 
од Скопје — Продавница број 2 во село Кучевиш-
те, Скопско. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на мало на индустриски стоки за 
широка потрошувачка и прехранбени колонијални 
стоки. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Универзалното претпријатие „Солидарност" 
од Скопје, со одлуката бр. 5 од 19. Ш. 1968 год. 

Раководител на продавницата е Рајковски Ж и в -
ко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 691 од 14. VI. 1968 год. (1398) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 685, страна 1051, книга П, е запишана под 
фирма: Комунално производно претпријатие „Пар-
кови и зеленило" — Скопје — Продавница „Виола" 
број 3 во Скопје, ул. „Гуро Салај, бб. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на цвеќе 
— откинато и во саксии од монтажни елементи. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Комунално-производното претпријатие „Пар-
кови и зеленило" — Скопје, со одлука бр. 6224/1 од 
28. ХП. 1967 година од одржаната седница на 22. 
ХП. 1967 година. 

Раководител на продавницата е Мешкова Ка-
тица. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 610 од ,21 VI. 1968 година. (1400) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 685, страна 1051, книга П, е запишана под 
фирма: Комунално производно претпријатие „Пар-
кови и зеленило" — Скопје — Продавница „Крин" 
број 4 во Скопје, ул. „Луј Пастер" бб. Предмет на 
работењето на продавницата е продажба на цвеќе 
откинато и во саксии. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Комуналното производно претпријатие „Парко-
ви и зеленило" — Скопје, со одлука бр. 6224/2 од 
28. ХП. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Паковска Љу-
бица. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 611 од 27. VI. 1968 година. (1401) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 187, страна 431, книга Ш, е запишано след-
ното: На досегашниот потписник — главен дирек-
тор Тасе Гавриловски на Претпријатието за дално-
води и трафостаници — Скопје му престанува пра-
вото за потпишување, бидејќи е разрешен од долж-
ност. 

За главен директор на претпријатието е назна-
чен Јосиф Андреевски. Тој претпријатието ќе го 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, со стариот регистриран потпис-
ник Димитровски Љупчо, директор на сметковод-
ниот сектор, сметано од 24. V. 1968 година. 

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

бр. 662 од И. VII. 1968 година. (1420) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 490, страна 121, книга IV, е запишано след-
ното: Прецизиоаната дејност на Рудниците и же-
лезарницата „Скопје" — Скопје, согласно привре-
мениот статут е: рударско-геолошки истражувања 
на железни руди; производство на железна руда и 
концентрати, варовник, железни пелети, бело и су-
во сурово железо, суров челик, одливци од челик 
и сив лив, на топло валани лимови и ленти, на сту-
дено валани ленти, лимови, профили и разни ви-

дови заштитни лимови, фосфорно томасово ѓубре: 
производство на вар; преработка на металуршки 
т о с к а : ПРОИЗВОДСТВО на електродна паста; П Р О И З -
ВОДСТВО на електрична енергија и други енергетски 
Флуиди: изработка на инвестициона техничка до-
кументација и изработка на челични конструкции, 
постројки, машини, делови на машини, електро и 
други инсталации, монтажа на опрема и конструк-
ции, како и вршење на други услужни дејности. , 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 699 од 13. VI. 1968 година. (1432) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
лека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
рег. бр. 1086, страна 437, книга V, е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на Деловното 
здружение на градежно-инсталатерските и монтаж-
ните работни организации и задруги „Градомонта-
жа" — Скопје, Кочев Димитар, е разрешен од дол-
жност и му престанува правото за потпишување. 

За в. д. директор на истото е назначен Аземов-
еки Речко, кој Деловното здружение на градежно-
инсталатерските и монтажните работни организа-
ции и задруги „Градомонтажа" — Скопје ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, сметано од 27. V. 1968 год. 

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

бр. 653 од 13. VI. 1968 година. (1433) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 

рег. бр. 690, страна 1081, книга П, е запишано след -
ното: Досегашниот директор на Комуналното прет-
пријатие за градска чистота — Скопје, Кирил Чав-
дар, е разрешен од должност и му престанува пра-
вото за потпишување. 

За директор на Комуналното претпријатие за 
градска чистота — Скопје е назначен Реџеп Зајази, 
кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со ста-
рите регистрирани потписници Петровиќ Никола 
Томислав, шеф на план и анализа, Тодоровски Не-
делко Тодор, шеф на сметководството и Јанковски 
Благоја, пом. директор, сметано од 8. IV. 1968 го-
дина. 

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

бр. 406 од 13. VI. 1968 година. (1443) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 881, страна 105, книга IV, е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на Столарското 
производно претпријатие „Просперитет" — Скопје, 
инженер Димитровски Иван, е разрешен од долж-
ност и му престанува правото за потпишување. 

За директор на Столарското производно прет-
пријатие „Просперитет" — Скопје е назначен Ни-
коловски Трипун Благоја, дипломиран економист, 
кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со ста-
риот регистриран потписник Андов Ганчо, само -
стоен сметководител, сметано од 23. IV. 1968 го-
дина. 

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

бр. 506 од 31. V. 1968 година. (1448) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 340, страна 17, книга Ш, е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за снабдување и про-
дажба на земјоделско-прехранбени и деликатесни 
производи на големо и мало „Малина" од Титов 
Велес — Продавница за овошје и зеленчук — Ти-
тов Велес, на ул. „Благој Горев" бр. 8а. Предмет 
на работењето на продавницата е: продажба на ово-
шје и зеленчук во пакувана и свежа состојба, про-
дажба на јужно овошје, алкохолни и безалкохолни 
пијалоци, деликатеси и колонијални стоки, конзер-
вирано овошје, разни киселини, з р н е с т стоки и 
се друго по номенклатурата. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие „Малина" од Титов Ве-
лес, со одлука бр. 4820 од 5. XII. 1967 год. 

Раководител на продавницата е Јолда шев 
Бранко. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 396 од 19. VI. 1968 година. (1456) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 514, страна 1111, книга П, е запишано след-
ното: Претпријатието за транспортни услуги „Ко-
чо Рацин" — Титов Велес се преселува од ул. „Ни-
шка" бб во Титов Велес на улица „Маршал Тито" 
бр. 33 во Титов Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 297 од 18. VI. 1968 година. (1457) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 429, страна 531, книга П, е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Земјоделскиот 
комбинат „Вардар" — Градско и ?оа: Јордановски 
Томе, директор и Јован Пановски, раководител на 
книговодството, им престанува правото за потпи-
шување, бидејќи се разрешени од должност. 

За директор на Земјоделскиот комбинат „Вар-
дар" - Градско е назначен Ристо Димовски, кој ис-
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тиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, со новоназначениот 
потписник Ангел Климкаровски, вршител на долж-
носта шеф на финансискиот сектор, сметано од 
15. VII. 1968 година. 

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

бр. 836 од 19. VII. 1968 година. (1458) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 899, страна 1139, книга V, е запишана под 
фирма: Водостопанска работна организација „Вар-
дар" — Скопје — Работна единица „Полог" — Те-
тово. Предмет на работењето на работната единица 
е: ги одржува во исправна состојба хидромелиора-
тивните системи за одводнување и наводнување на 
подрачјето на своето делување; врши водостопан-
ска услужна дејност (снабдување со вода, одржува-
ње, прочистување на загадени води и сл.) на под-
рачјето на своето делување; реконструкција и из-
градба на водостопански објекти и постројќи на 
подрачјето на своето делување, а со слободните ка-
пацитети и за потребите на трети лица; учествува 
во изготвување на инвестициони програми, инвести-
циони технички докум,ентации за водостопански об-
јекти и постројќи за подрачјето на своето делува-
ње; врши градба, потоа одржување и водоснабду-
вање за комунални потреби на населени места — 
водовод и канализација; врши експлоатација на 
определени минерални суровини (песок, чакал и ка-
мен) од своите објекти, за свои потреби и потре-
бите на трети лица; врши услуги и на трети лица 
со средствата на механизацијата и транспортот; из-
работува и бетонски производи за свои потреби и 
потребите на трети лица; врши услуги и тов на ри-
ба: изготвува предлог за воден надоместок за на-
воднување и одводнување и други водостопански 
услужни дејности за подрачјето на своето делува-
ше; врши превоз и наплата на воден надоместок з^ 
извршените водостопански услужни дејности на по-
драчјето на своето делување. 

Работната единица е основана со присоедину-
вање на Работната единица „Полог" — Тетово кон 
Водостопанската работна организација „Вардар" — 
Скопје. 

Работната единица „Полог" — Тетово ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува Душко Апосто-
лов, раководител, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 733 од И. VII. 1968 година. (1463) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
лека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 207, книга П. е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за колонијално-пре-
хранбени стоки на мало и големо „Деликатес" од 
Тетово — Продавница во Тетово на ул. „Браќа Ми-
ладинови". Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на колонијални стоки на мало и тоа: 
прехранбени артикли и предмети за куќни потреби, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, нафтени дери-
вати, мазива, масло и масти, порцелан и керамич-
ка стока, стакло, тутунски преработки, кибрит и 
прибор, производи врз база на шеќер и какао, мле-
чни преработки и сувомесни производи, парфиме-
риски и козметички стоки, часовници, бижутерија, 
боја за чевли, боја за текстил, хемиски и електри-
чен прибор, брашно, жито, селскостопански произ-
води, месо и преработки од месо, млеко, леб, риби 
и гетови јадења. 

Продавницата е основана од работничкиот со-
вет на Трговското претпријатие „Деликатес" - Те-
тово, со одлука бр. 02-344/1 од 20. I. 1968 година. 

Раководител на продавницата е Сабајдин Сел-
ман. 

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

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 81 од 10. IV. 1968 година. (1464) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. IV. 1968 година, страна 330, реден број 1, е запи-
шано основањето на Погон за производство, коопе-
рација со индивидуални земјоделци, откуп и реали-
зирање на земјоделски, сточарски и други произво-
ди З И К „Овче Поле", со седиште во село Ерџелија, 
Св. Николско. Погонот е основан по пат на интегра-
ција меѓу Земјоделската задруга „Зорка" од село 
Ерџелија и ЗИК „Овче Поле" од Св. Николе. 

Погонот ќе ги обавува следните дејности: уна-
предување на земјоделското производство на соп-
ствени површини; машински парк и механичка ра-
ботилница; развивање на сточарството во погонот; 
кооперација со индивидуални земјоделци, - вршење 
услуги за унапредување на земјоделското производ-
ство и сточарството; снабдување со репроматерија-
ли, сточна храна и друго; откуп на земјоделски, сто-
чарски и други производи; млинарство; продавница 
на земјоделски производи; продавница на алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци и друго. 

Погонот е самостоен со своја жиро сметка. 
Овластени лица за потпишување на погонот се: 

Санде Димов, директор и Лазо Петров, книговоди-
тел, чии потписи ќе важат заеднички. 

Впишувањето на Погонот е извршено во реги-
старот врз основа одлуката бр. 4 од 4. I. 1968 го-
дина на задружниот совет на Земјоделската задру-
га „Зорка" од с. Ерџелија, Св. Николе и одлуката 
бр. 373 од 13. II. 1968 година на централниот работ-
нички совет на ЗИК „Овче Поле" од Св. Николе. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 
бр. 67/68. (1641) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 207, книга П, е запишано след-
ното: Досегашниот в. д. директор на Трговското 
претпријатие за колонијално-прехранбени стоки на 
мало и големо „Деликатес" — Тетово, Перо Божи-
новски, со решение бр. 04-1500/1 од 21. Ш. 1968 го-
дина е назначен за директор и на оваа должност 
ќе го потпишува, задолжува и раздолжува прет-
пријатието, во границите на овластувањето, сме-
тано од 26. Ш. 1968 година. 

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

бр. 368 од 10. IV. 1968 година. (1465) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
9. IV. 1968 година, страна 329, реден број 1, е за-
пишано основањето на Погон за производство, коо-
перација со индивидуални земјоделци, откуп и ре-
ализирање на земјоделски, сточарски и други про-
изводи „Овче Поле", со седиште во село Горобинци, 
Св. Николе, постанат по пат на интеграција меѓу 
Земјоделската задруга „Овче Поле" од село Горо-
бинци и ЗИК „Овче Поле" од Св. Никол.е. 

Погонот ќе ги врши следните дејности: унапре-
дување на земјоделското производство на сопстве-
ни површини, машински парк и механичка рабо-
тилница; развивање на сточарството во погонот; 
кооперација со индивидуални земјоделци (вршење 
услуги за унапредување на земјоделското произ-
водство и сточарството); снабдување со репромате-
риј-али; сточна храна и друго; откуп на земјодел-
ски; сточарски и други производи; мелничарство, 
продавница за земјоделски производи; продавница 
на алкохолни и безалкохолни пијалоци и друго. 

Овластени лица за потпишување на погонот се: 
Дане Бошков, директор и Грозде Иванов, книгово-
дител, чии потписи ќе важат заеднички. 

Впишувањето на погонот е извршено во реги-
старот врз основа одлуката бр. 13 од 5. I. 1968 го-
дина на задружниот совет на Земјоделската" задру-
га „Овче Поле" од село Горобинци и одлуката бр. 
373 од 13. III. 1968 година на централниот работнич-
ки совет на ЗИК „Овче Поле" од Св. Николе. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи.. бр. 
68/68. (1642) 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Ученичка книшка за II одделение на име Јо-

ванка Стефанова, ул. „Раштанска" бр. 2, Кавадарци. 
Здравствена легитимација на име Лебча М. Ка -

ровска, ул. „Добре Дестанов" бр. 9, Кавадарци. (498) 
Дозвола за носење ловечка пушка на име Ле-

зам Адеми, с. Шталковица, Тетово. (499) 
Ученичка книшка на име Лезам Адеми, с. Штал-

ковица, Тетово. (500) 
Индекс бр. 11162, издаден од Педагошката ака-

демија во Скопје на име Ангел Горгиев Димитров, 
с. Вирче, Делчево. (503) 

Работна книшка бр. 2804, издадена од Ресен на 
име Доста В. Клинкарова, с. Џумајлија, Св. Николе. 

Свидетелство за VI одделение на име Доста В. 
Клинкарова, с. Џумајлија, Св. Николе. (505) 

Здравствена легитимација бр. 19621, издадена 
од КЗСО — Штип — Филијала — Пробиштип на 
име Соња Симонова, ул. „Јаким Спиров" бр. 15, 
Пробиштип. (506) 

Здравствена легитимација на име Бранко Геор-
гиев, с. Облешево, Кочани. (507) 

Здравствена легитимација на име Соња Трен-
чева, ул. „Браќа Миладинови" бр. 13, Кочани. (508) 

Здравствена легитимација на име Мишо А. А ј -
товски, ул. „4 јули" бр. 7, Кочани. (509) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Флоринка Т. Талевска, 
с. Д. Оризари, Битола. (510) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Усеин Асановски, ул. „Караорман" 
бр. 25а, Битола. (511) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Илинка Здравковска, ул. ,,Вл. Рого-
зинаро" бр. 9, Битола. (512) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Драги В. Ристевски, ул. „Цар Са-
моил" бр. 68а, Битола. (513) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Михајло Василевски, ул. „Пирин-
ска" бр. 50, Прилеп. (515) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Петар Ивановски, ул. „Оатка Гипи-
чиќ" бр. 11, Прилеп. (516) 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Самин Рецепи, с. Црнилиште, Прилеп. (517) 

Свидетелство за завршено VIII одделение изда-
дено од Основното училиште „Петре Глигуроски" — 
с. Костинци на име Виданка Китаноска, с. Слепче, 
Прилеп. (518) 

Ученичка книшка издадена од Училиштето 
„Климент Охридски" — с. Дурачка Река на име 
Драги Павлов Ѓорѓиевски, с. Станци, Крива Па-
ланка. (519) 

Здравствена легитимација на име Стојмир Мил-
ковски, Кр. Паланка. (520) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струга на име Имери Адем, раб. ф - к а „Борис Кид-
рич" - Струга. (521) 

Ученичка книшка издадена од О сум годишното 
училиште „Моша Пијаде" — с. Папрадник на име 
Јасмин Османовски, с. Брештани, Дебар. (523) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Ресен на име Скендерије Шакири, с. Д. Бела Црква, 
Ресен. (524) 

Здравствена легитимација на име Никола К. 
Гигов, ул. „Цветан Арсов" бр. 14, Т. Велес. (525) 

Здравствена легитимација на име Руже Трај -
о в а , ул. „В. Циривири", Т. Велес. (526) 

Здравствена легитимација на име Џеват Алиев, 
ул. „Лисец" бр. 3, Титов Велес. (527) 

Здравствена легитимација бр. 27857 на име 
Трајчо Ничков, с. Чемерско, Кавадарци. (528) 

Воена, книшка издадена од В.Л. 2784 — Крањ 
на име Садуш Касами, с. Ларце, Тетово. (3027) 

Свидетелство од VIII одделение на име Трајан 
ТТтѕ̂ глптг"тл о nnrnnnMifi I I г\т/г ттлп /QA9ft\ 
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Свидетелство Дел. бр. 113/62 и ред. бр. 35/62, за 
положен завршен испит за квалификуван машин-
бравар, издадено од Школата со практична обука 
„Дубрава" — Сремска М^тровица на име Милутин 
Милекик, Бул. ЈНА бр. 53, Скопје. (3687) 

Свидетелства за завршени I и II клас издадени 
од Гимназијата „Гоце Делчев" — Куманово на име 
Зејнула Р. Селими, с. Оризари, Куманово. (3688) 

Здравствена легитимација бр. 1650, издадена од 
Гостивар на име Месибе Ибрахим, с. Локвица, Го-
стивар. (529) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Берово на име Фимка Стефановска, ул. „1 мај" бр. 
37, Берово. (530) 

Здравствена легитимација на име Франа Кова-
чева, с Зрновци, Кочани. (531) 

Здравствена легитимација на име Јаде Дамато-
ва, ул. „Т. Трифунов" бр. 13, Кочани. (532^ 

Здравствена легитимација бр. 3766, издадена од 
КЗСО — Штип — Филијала — Пробиштип на име 
Стојан Јовановски, Злетово, Пробиштип. (533) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Петра Василева, Скопје. (534) 

Студентска легитимација бр. 438, издадена од 
Природноматематичкиот факултет — група физи-
ка — Скопје на име Спасо Павлески, Скопје. (535) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Витина на име Зумер Зумери, Скопје. (536) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Т. Велес на име Санда Тодоровска, 
Скопје. (537) 

Свидетелство за завршено IV одделение изда-
дено од Осмолетката „Св. Климент Охридски" — с. 
Црешнево на име Митре Тодевски, Скопје. (53В) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Методија Нацевски, Скопје. (539) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лепа Митревска, Скопје. (540) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Арсен Горгиев, Скопје. (541) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Македонка Трајковска, Скопје. (542) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Приштина на име Драган Гурѓевиќ, Скопје. (543) 

Ученичка книшка за завршено VI одделение, 
издадена од Осмолетката „29 ноември" — Скопје на 
име Душко Димовски, Скопје. (544) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владимир Ристиќ, Скопје. (545) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Мирјана и Даниела Петровиќ, Ско-
пје. (546) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Назир Казимов, Скопје. (547) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Даница Атанасовска, Скопје. (548) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Велика Поп Крстева, Скопје. (549) 

Ученичка книшка од V одделение издадена од 
Осмолетката „11 октомври" Скопј,е на име Златко 
Бабник, Скопје. (550) 

Здравствена легитимација издадена од SCO — 
Скопје на име Салиха Сеитова, Скопје. (551) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кичево на име Ната Поповска, Г. Петров. (552) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Олгица А. Тарчугова, Скопје. (553) 

Работна книшка издадена од Скопје на име На-
и ф Мустафа, Скопје. (554) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Петар ,Петровски, Скопје. (555) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драгица Н. Узуновска, Скопје. (556) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Ласте и Алексо Десковски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Крушевац на име Снежана Ѓоргиевска, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Петровска, Скопје. (559) 

Оружен лист рег. бр. 2744 за ловна пушка изда-
ден од СВР — Скопје на име Џеладин Јакупи, Ско-
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Ученичка книшка за VII одделение издадена 
од Основното училиште „Браќа Миладинови 4 - Ско-
пје на име Цвета Јовановска, Скопје. (561) 

Воена книшка на име Димитар Стојановски, 
Скопје. (562) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ана Крстева, Скопје. (563) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Азем Саит, Скопје. (564) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сељуша Муљаки, Скопје. (565) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на им,е Дара Поповиќ, Скопје. (566) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамуш Љатифи, Скопје. (567) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Асен Иванов, Скопје. (568) 

Свидетелство за завршен испит издадено од 
Рударското геолошко техничко училиште — Про-
биштип на име Марика Акиевска, Скопје. (569) 

Диплома за завршено средно техничко училиш-
те „Здравко Цветковски" — Скопје на име Блаже 
Митревски, Скопје. (570) 

Ученичка книшка издадена од Осмолетката во 
населба Бутел П на име Зебуш Беља, Скопје. (571) 

Ученичка книшка од IV оддел,ение издадена од 
Осмолетката „Кочо Рацин" — Скопје на име Весна 
Делиџакова, Скопје. (572) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Г. Петров на име Стојна Брњарчевска, Скопје. (573) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Дестан Шерифи, Скопје. (574) 

Службена легитимација издадена од ГСП — 
Скопје на име Дестан Шерифи, Скопје. (575) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Божин Цацановски, Скопје. (576) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ленче Ќулавкова, Скопје. (577) 

Ученичка книшка за VII одделение издадена од 
Осмолетката Ибуш Муртезани, Скопје. (578) 

Ученичка книшка за IV одделение издадена од 
Осмолетката „Гоце Делчев" — с. Љубанци на име 
Љубица Костенова , Скопје. (579) 

Воена книшка издадена од Урошевац на име 
Шабан Мифтар Шабани, Скопје. (580) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Томислав Стојановски, Скопје. (581) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горѓи Јовчевски, Скопје. (582) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Александар Бајдевски, Скопје. (583) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лена Ангелова, Скопје. (584) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Слободан Димовски, Скопје. (585) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јордан Горгиев, Скопј.е. (586) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Амет Аметовски, Скопје. (587) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Аница и Владо Ѓоргиевски, Скопје. 

(588) 
Здравствена чегитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Оркан Османи, Скопје. (589) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Зора Спасова, Скопје. (590) 
Воена книшка издадена од Демир Хисар на име 

Јордан Н. Николовски, с. Мало Илино, Демир Хи-
сар. (591) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Горги, Душко, Миле и Живко Савев-
ски, Скопје. (592) 

Диплома бр. 04-6121/60 за квалификуван фери-
меитатор тутунска струка издадена од Собранието 
на општина „Кисела Вода" — Скопје на име Дими-
тар Кацуров, Скопје. (593) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Василка Кацурова, Скопје. (594) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милован Лукиќ, Скопје. (595) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Перо и Илинка Кицевски, Скопје. 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Анита Коколанска, Скопје. (597) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Иван Пешев, Скопје. (598) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ефтим Карпузовски, Скопје. (599) 

Оружен лист рег. бр. 213 издаден од СВР — 
Скопје на име Љатив Азиз, Скопје. (600) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Садије Пиљакај, Скопје. (601) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопј,е на име Љуљиета Мустафа, Скопје. (603) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сузана X. Шурлани, Скопје. (604) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Драги Трпевски, Скопје. (605) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на ш^е Илија Глигоровски, Скопје. (606) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Ха-
сан Пушка, Скопје. (607) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Снежана Цуревска, Скопје. (608) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Румена Арсовска, Скопје. (609) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јаин Шапкаров, Скопје. (610) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветанка Божинова, Скопје. (611) 

Свидетелство за завршено VIII одделение из-
дадено од Училиштето „Димче Ангелов — Габерот" 
— Демир Капија на име Нада А. Траиловиќ, Д. К а -
пија. (612) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сара Стојковска, Скопје. (613) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гевгелија на име Магдалена Калучевска, Скопје. 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Цветанка Борисова, Скопје. (615) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојан Досев, Скопје. (616) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Младен Горгиев, Скопје. (617) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јусуф Орана, Скопје. (618) 
I Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Крсте Димитриески, Скопје. (619) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стефан Гелевски, Скопје. (620) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Гевгелија на име Софија А р и з а н о в а , Скопје. (621) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Деса Митревска, Скопј.е. (622) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Наргис Р. Зекиров, Скопје. (623) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Ѓуровски, Скопје. (624) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојадин Митевски, Скопје. (625) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борика Стојкова, Скопје. (626) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Божана Тодорова, Скопје. (627) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Шефкет Ајдиновски, Скопје. (628) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Насер Демиров, Скопје. (629) 

Воена книшка издадена од ВП 2870 — Книн на 
име Борис Боцевски, Скопје. (630) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Живко Левајковски, Скопје. (631) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Аки Буши, Скопје. (632) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Муртезан Муртезани, Скопје. (633) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Божин Наумовски, Скопје. (634) 
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Работна книшка издадена од ЗСО — Скопје на 
име Киро Ѓуревски, Скопје. (635) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милка Пешкир, Скопје. (636) 

Диплома за завршено метално сообраќајно учи-
лиште во Скопје на име Стамен Ј. Богдановски, 
Скопје. (637) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Срменка Цветковска, Скопје. (638) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Катерина Михајлова, Скопј,е. (639) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Станојко Трајановиќ, Скопје. (640) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милица Петревска, Скопје. (641) 

Работна книшка бр. 847, издадена од Битола на 
име Божин Василевски, с. Врановци, Битола. (644) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Славица Китановска, ул. „Јоаким 
Крчоски" бр. 26, Битола. (645) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Даница Алексоска, ул. „М. Пијаде" 
бр. 285, Прилеп. (646) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Киро Спасески, ул. „Пиринска" бр. 
38, Прилеп. (647) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од Ос-
новното училиште „Ристо Ристески" — с. Долно 
Мелничани на име Акија Илјаз Илјазоски, с. Д. 
Косоврасти, Дебар. (648) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Филијала — Ресен на име Лазар Костовски, с. Штр-
бово, Ресен. (649) 

Здравствена легитимација на име Горче Т. Та-
невски, с. Дрмени, Ресен. (650) 

Свидетелство од IV одделение на име Благој 
Јанев, ул. „Бељан Шаљев" бр. 28, Т. Велес. (651) 

Ученичка книшка од IV одделение на име Сне-
жана Оровчанова, ул. „Св. Климент" бр. 31, Т. Ве-
лес. (652) 

Здравствена легитимација на име Цонка Ар-
сова, ул. „Вера Циривири" бр. 13, Т. Велес. (653) 

Ученичка книшка од VIII одделение на име 
Стево Алексов, с. Шивец, Кавадарци. (654) 

Здравствена легитимација на име Анка 3. Ри-
стова, ул. „С. Пинџур" бр. 10, Ваташа, Кавадарци. 

(655) 
Здравствена легитимација на име Измет Цека, 

ул. „Кумановска" бр. 39, Тетово. (656) 
Ученичка книшка бр. 2318, издадена од Училиш-

тето „Братство Единство" — Гостивар на име Јосип 
Пепчек, ул. ,,В. Кидрич" бр. 156, Гостивар. (657) 

Здравствена легитимација на име Борис Ата-
насов, ул. „Сл. Стојменов" бр. 23, Кочани. (658) 

Здравствена легитимација на име Мустафа Б и -
лалов, ул. „Сл. Стојменов" бр. 65, Кочани. (659) 

Здравствена легитимација на име Добринка До-
нева, ул. „Ал. Македонски" бр. 57, Кочани. (660) 

Здравствена легитимација на име С лав јанка 
Димитрова, ул. „С. Парк" бр. 73, Кочани. (661) 

Здравствена легитимација на име Нада Змеј-
кова, Виница. (662) 

Здравствена легитимација на име Благуна М. 
Грозданова, ул. ,,В. Кидрич" бр. 12, Битола. (663) 

Ученичка книшка од VI—VIII одделение на име 
Марија Туџарова, ул. „Н. Тесла" бр. 86, Битола. (664) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Благоја Мирчески, с. Зрзе, Прилеп. 

(665) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Прилеп на име Маре Наумоска, с. Дупјачани, При-
леп. (666) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Сузана Ристеска, ул. „Ленин" бр. 
140, Прилеп. (667) 

Свидетелство од VIII одделение издадено од Ос-
новното училиште „Кочо Рацин" — Прилеп, на име 
Мите Велиноски, Прилеп . (668) 

Уверение за положен испит шивач на име Ни-
кола Домазетовиќ, ул. „Бр. Миладинови" бр. 199, 
Тетово. (669) 

Свидетелство од VIII одделение издадено од 
Училиштето „М. Пијаде" — Гостивар на име Џе-
маил Фејзулаји, с. Локвица, Гостивар. (670) 

Здравствена легитимација на име Тоса Тодо-
сиева, ул. ,Д мај" бр. 37, Кочани. (672) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Снежана Гулабова, ул. „Кленовец" 
бр. 31в, Битола. (673) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Веце Суљемановски, с. Кишава, Битола. (674) 

Здравствена легитимација на име Шекере Су-
лејмановска, с. Кишава, Битола. (675) 

Здравствена легитимација на име Арзие Суле-
мановска, с. Кишава, Битола. (676) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Зија Сулејмановски, с. Кишава, Битола. (677) 

Здравствена легитимација на име Дрита Суле-
мановски, с. Кишава, Битола. (678) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на членот 79 од Статутот на Ре-

публичкиот завод за социјално осигурување — 
Скопје, Управниот одбор на Заводот 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следниве работни места 
во Заводот 

1. Раководител на Секторот за организација, 
финансирање и здравствено осигурување; 

2. Еден соработник за имотно-правни прашања; 
3. Еден соработник за подготвување на прописи 

и договорно осигурување; 
4. Еден соработник за организација на соци-

јалното осигурување; 
5. Еден референт за ревизија во Групата за 

спроведување на пензиското осигурување; 
6. Еден референт за ревизија во Групата за 

спроведување на инвалидското осигурување; 
7. Двајца референти за приходи во Групата 

за планирање и финансирање; 
8. Еден референт за жалби, управни спорови 

и обештетување на фондовите во Групата за пла-
нирање и финансирање; 

9. Еден сметководител во Групата за планирање 
и финансирање, и 

10. Двајца лекари. 
У С Л О В И : 

— за работното место под 1 — правен или еко-
номски факултет и 10 години практика; 

— за работните места под 2, 3, 5, 6 и 8 — 
правен факултет и 6 години практика; 

— за работното место под 4 — економски или 
правен факултет и 6 години практика; 

— за работното место под 7 — економски ф а -
култет и 6 години практика; 

— за работното место под 9 — средно економ-
ско училиште и 4 години практика, и 

— за работното место под 10 еден лекар — 
специјалист (фтизиолог. хирург или ортопед) и еден 
лекар — специјалист или лекар од општа прак-
тика со положен стручен испит. 

Молбите се доставуваат до Републичкиот за-
вод за социјално осигурување — Скопје. Со мол-
бите треба да се достават: извод од матичната 
книга на родените, уверение за здравствената по-
ложба, диплома за степенот на образованието и до-
каз за движењето во службата. 

Некомплетираните молби нема да се земат пред-
вид. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
длба на личниот доход на работниците во За -
водот. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ 
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РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА, СКОПЈЕ, 
ул. „256" бр. 58, врз основа на Правилникот за на-
чинот на постапката за отстапување на инвести-
циони објекти во изградба („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 28/67) 

р а с п и ш у в а 

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ на работите за изградба и ре-
конструкција на патниот правец брана Калиманци 
—Каменица—Делчево и тоа: 

1. Делница Каменица — Брана 
Калиманци од км. 0+000 до 
км. 74-650 (проширување и де-

, лумна реконструкција) — — 5.000.000 дин. 
2. Делница Каменица—Делчево 

од км 0 + 000 до км. 24+627 
заедно со мостот на Рибничка 
Река - - - - - - 30.000.000 дин. 

В к у п н о : 35.000.000 дин. 

Наведените износи преставуваат ориентациона 
вредност на работите. 

Рокот за завршување на работите е 31. XII. 1970 
година, со исклучок на мостот на Рибничка Река 
кој треба да се заврши до 30. X. 1969 година. 

Јавното наддавање ќе се одржи на 20. V. 1969 
година (вторник), со почеток во 10,00 часот во про-
сториите на Републичкиот фонд за патишта, улица 
„256" број 58. 

Понудите во запечатен плик — со ознаки „по-
нуда за јавно наддавање" и плик со документација 
(решение за регистрација на дејноста и полномошно 
за присутниот учесник при отворањето на пону-
дите) — со ознака „документација за јавно надда-
вање" можат да се достават по пошта на предната 
адреса или да се предадат лично на Комисијата за 
јавно наддавање определениот ден најдоцна до 
10 часот. 

Неблаговремено пристигнатите понуди преку 
пошта или лично предадени, како и понудите без 
документација, нема да се земаат предвид. 

Во јавното наддавање имаат право да учеству-
ваат организациите регистрирани за дејност во која 
спаѓаат работите што се предмет на ова наддавање. 

За резултатот од јавното наддавање учесниците 
ќе бидат писмено известени во рок од 15 дена, сме-
тано од денот на одржаното наддавање. 

Инвестиционо-техничката документација, оп-
штите и посебните услови за јавното наддавање 
што учесникот ги потпишува пред наддавањето, за -
интересираните можат да ја разгледаат секој ра-
ботен ,ден, освен во сабота од 7 до 15,30 часот во 
просториите на Републичкиот фонд за патишта, 
кеј „13 но,ември" бр. 76 — барака. 

Техничкиот опис на работите со предмер за 
поднесување на понудите се добива во Републич-
киот фонд за патишта. 

Сите известувања можат да се добијат директно 
или на телефон 32-804. 

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПАТИШТА 
- СКОПЈЕ 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ КОМУНАЛ-
НИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

- ПРИЛЕП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Правен референт; 
2. Раководител на Отсекот за здравствено оси-

гурување; 
3. Раководител на Отсекот за долгорочно оси-

гурување, и 
4. Еден приправник во Отсекот за долгорочно 

осигурување. 

У с л о в и : 
Покрај општите услови од Законот за работни 

односи и Правилникот за работни односи на Заво-
дот, кандидатите треба да ги исполнуваат и посеб-
ните услови; 

— Под точка 1 — кандидатот треба да има за-
вршено правен факултет и 3 години работно иску-
ство, во управно правна струка; 

— Под точка 2 — кандидатот да има завршено 
правен факултет и 3 години работно искуство или 
виша школска спрема — управно правна или соци-
јално кадровска со 5 години работно искуство; 

— Под точка 3 — кандидатот треба да има за-
вршено виша школска спрема, управно правна или 
социјално кадровска со 5 години работно искуство 
на раководна должност; и 

— Под точка 4 — кандидатот да има завршено 
правен факултет и да нема работен стаж. 

Лица кои се во работен однос да достават со-
гласност од работната организација. Кандидатите 
од машки пол да ја имаат регулирано воената об-
врска. 

Молбите се доставуваат до насловот, прописно 
таксирани, некомплетираните молби нема да се зе-
мат во разгледување. 

Личен доход според Правилникот за лични до-
ходи. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. 

ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА 

СОДРЖИНА 

/ ѕ Н р Одлука за престанок на Одлуката за ре-
конструкција на пат од I ред со помала 
широчина на коловозот и на Одлуката за 
реконструкција и изградба на јавни па-
тишта со помала широчина на коловозот — 
Реш,ение за престанување на мандатот и за 
именување членови на Советот на Ансам-
блот за народни игри и песни „Танец" во 

Скопје — — — — — — — — — 
Упатство за начинот за исплатата на на-
доместокот на здравствените установи за 

^ ^ извршените здравствени услуги на странци 
/ ^ / / Р е ш е н и е за утврдување списокот на работ-

ни организации односно стручни служби 
за вршење стручна контрола над производ-
ството на саден материјал — — — — 

(^Објава за запишување во Регистарот на 
ггроизводители на саден материјал — — 

^ д о п о л н у в а њ е на објавата за запишување 
во Регистарот на производители на семе — 

( у Дополнување на објавата за запишување 
но Р.егистарот на доработувачи на семе — 
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