
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 30 април 1969 
С к о п ј е 

Број 16 Год. XXV 

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

96. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 

И РАБОТЕЊЕТО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 
4 Се прогласува Законот за дополнуваше на За-

жонот за организацијата и работењ,ето на Изврш-
ниот совет, 

. што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 10 април 1969 година и на 
седницата на Организационо-политичкиот собор 
одржана на 25 април 1969 година. 

Бр. 1395 
26 април 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

Член 1 
Во Законот за организацијата и работењето на 

Извршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65 и 16/67) по член 38 се додава ново поглавје и 

^членовите 38а и 386, кои гласат: 

,,б) Биро за односи со странство 
Член 38а 

За вршење на определени стручни и други ра-
боти во врска со односите со странство, за потре-
бите на Собранието и Советот, постои Биро за од-
носи со странство. 

Член 386 
Со работата на Бирото раководи секретар, кого 

it) именува Советот. 
Секретарот во вршењето на работите за потре-

бите на Советот, работи според упатствата и во рам-
ките на овластувањата на Извршниот совет и прет-
седателот на Советот, а за својата работа му одго-
вара на Извршниот совет. 

Секретарот е највисок дисциплински старешина 
за работниците во Бирото. 

Средствата за работа на Бирото се искажуваат 
одделно во пресметката на Советот". 

Член 2 
Досегашните ознаки на поглавјата б) и в) стану-

ваат в) и г). 
Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
-на, објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

97. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУ-

БЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 
Се прогласува Законот за измени и дополну-

вања на Законот за републичките органи на упра-
, вата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Организа-
ционо-политичкиот собор одржана на 25 април 1969 
година и на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 28 април 1969 година. 

Бр. 1398 
29 април 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ 
ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 0 

Член 1 
Во Законот за републичките органи на упра-

вата („Службен весник на СРМ" бр. 17/65 и 16/67) 
по член 2 се додава нов член 2а КОЈ гласи: 

„Работите на републичката управа што се од 
заеднички интерес за повеќе републички органи ги 
вршат овие републички органи на управата: 

Комитет за туризам и угостителство; 
Комитет за надворешна трговија". 

Член 2 
Во член 3 на крајот од алинеа 2, точката се за-

менува со точка и запирка и се додава нова алинеа 
3 која гласи: 

„Републички завод за урбанизам, станбени и 
комунални прашања". 

Член 3 
Од член 12 став 1 ред 3 — 6 зборовите: „угости-

телството, комуналните и станбените прашања, ур-
банизмот, туризмот, надворешната трговија", се 
бришат. 

Член 4 
По член 14 се додаваат членовите 14а и 146 кои 

гласат: 
„Член 14а 

Комитетот за туризам и угостителство ги врши 
работите што се однесуваат на туризмот и угости-
телството, а особено на нивниот развој и унапреду-
вање, ги усогласува активностите и обезбедува со-
работка на заинтересираните органи и организации; 
ги следи условите за стопанисување во областа на 
туризмот и угостителството, како и организацијата 
на туристичката пропаганда и информации, турис-
тичкото посредување и други дејности од интерес 
за туризмот и предлага мерки за остварување на 
економската политика во областа на туризмот и 
угостителството. 
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Комитетот за туризам и угостителство врши и 
стручни, управни, инспекциски и други работи во 
областа на туризмот и угостителството. 

Член 146 
Комитетот за надворешна трговија ги врши ра-

ботите што се однесуваат на надворешната трго-
вија, а особено на развитокот и унапредувањето на 
надворешната трговија и условите за стопанисува-
ње во областа на надворешната трговија; системат-
ски ги следи и проучува појавите што настануваат 
во секторот на извозно-увозната активност на сто-
панството; го испитува дејството на одделни режи-
ми (девизен, стоковен, царински, надворешно-тргов-
ски и др.) со кои се регулира надворешно-трговс!ка-
та разм.ена, како и нивниот одраз на извозно-увоз-
ната активност на стопанството, видовите и степенот 
на царинската заштита и нејзиниот одраз на фор-
мирањето на цените; ги следи и проучува проме-
ните во одделни земји и мерките што се преземаат 
во однос на нивниот увоз и предлага мерки за усо-
гласување на надворешно-трговскиот режим со про-
мените во односната држава; ги следи и проучува 
проблемите на регионалното усмерување на извозот 
и увозот на стоки од Социјалистичка Република 
Македонија и влијае на средувањето на односите 
на извозот и увозот преку организацијата на над-
ворешно-трговската мрежа; ги следи тековните дви-
жења на извозот и увозот, со процена како се из-
вршуваат предвидувањата; го испитува дејството на 
мерките што се преземаат за стимулација на изво-
зот; врши и други работи од областа на надвореш-
ната трговија и предлага мерки за остварување на 
економската политика во оваа област". 

Член 5 
По член 17 се додаваат членовите 17а и 176, кои 

гласат: 
„Член 17а 

Републичкиот завод за урбанизам, станбени и 
комунални прашања ги проучува и обработува пра-
шањата во областа на просторното планирање, ур-
банизмот, станбените и комуналните работи и пред-
лага преземање мерки за спроведување на полити-
ката за развитокот на градовите и населбите, уна-
предувањето на бтанбено-комуналните дејности, 
просторното уредување и користење на градежното 
земјиште, дава стручни мислења од подрачјето на 
станбените односи, комуналната изградба и простор-
ното и урбанистичкото планирање. 

Републичкиот завод за урбанизам, станбени и 
комунални прашања решава по управните работи 
во областа на урбанизмот, станбените и комунал-
ните работи; врши управни работи во врска со из-
работувањето на регионалните просторни и урба-
нистички планови; врши надзор над спроведува-
њето на законите и другите прописи и мерки во 
областа на просторното планирање, урбанизмот, 
станбените и комуналните дејности; врши работи 
на урбанистичката инспекција. 

Директорот на Републичкиот завод за урбани-
зам, станбени и комунални прашања го именува 
и разрешува Собранието на СРМ. 

Член 176 
Надзор над работата на Републичкиот завод за 

урбанизам, станбени и комунални прашања врши 
Извршниот совет". 

Член 6 
По член 39ж се додаваат членовите 39з и 39ѕ кои 

гласат: 
„Член 39з 

Одредбите на член 39ѓ и 39е се применуваат 
и во однос на средствата, опремата и потрошниот 
материјал што од Републичкиот секретаријат за 
индустрија и трговија ќе се пренесе на Комитетот 
за туризам и угостителство, Комитетот за надвореш-
на трговија и Републичкиот завод за урбанизам, 
станбени и комунални прашања, како и во однос 
на денот на преземањето на работниците од соод-
ветните служби во Републичкиот секретаријат за 
индустрија и трговија. 

Член 39ѕ 
Комитетот за туризам и угостителство, Коми-

тетот за надворешна трговија и Републичкиот за-
вод за урбанизам, станбени и комунални прашања 
ќе отпочнат со работа со денот на влегувањето во 
сила на овој закон". 

Член 7 
Овој закон влегува во сила третиот ден од де-

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

98. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧ-

КАТА УПРАВА 

Се прогласува Законот за измени и дополну-
вања на Законот за републичката управа, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Организа-
ционо-политичкиот cfo6op одржана на 25 април 1969 
година и на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 28 април 1969 година. 

Бр. 1396 
29 април 1969 бодина 

Скопје 
Претседател 

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

\ З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ 

ЗА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА 

Член 1 
Во Законот за републичката управа („Службен 

весник на СРМ" бр. 17/65), во член 34 став 3 се ме-
нува и гласи: 

„Претседателите, потпретседателите и членовите 
на комитетите, советите и комисиите ги именува 
Собранието на СРМ на време од четири години". 

По став 3 се додаваат став 4 и 5 кои гласат: 
„Претседателот на комитет, совет и комисија 

може повторно да биде именуван и за наредниот 
период од четири години под условите што важат 
за старешините на републичките органи на упра-
вата (член 15 од овој закон). 

Членовите на комитетите, советите и комисиите 
можат да бидат повторно именувани". 

Член 2 
Во член 35 се додава нов став 2 кој гласи: 
„Комитетите, советите и комисиите донесуваат 

деловници за својата работа". 

Член 3 
Во член 36 став 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Претседателот на комитет, совет и комисија го 

претставува органот, ги подготвува и свикува него-
вите седници и им претседава. 

Претседателот раководи со стручната служба и 
комитетот, советот и комисијата, донесува решенија 
во управна постапка, донесува решенија за работ-
ните односи на работниците во органот и е највисок 
дисциплински старешина на работниците во орга-
нот, врши и други права и должности на старешина 
на орган на управа, ако со овој закон не е поинаку 
определено". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила третиот ден од де -

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 
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99. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНО-
ВАНА КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛА НА СЛУЖ-

БАТА ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ 

Се прогласува Законот за основање Комисија 
за контрола на Службата за државна безбедност, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Организа-
ционо-политичкиот собор одржана на 25 април 1969 
година и на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 28 април 1969 година. 

Бр. 1397 
29 април 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛА НА 

СЛУЖБАТА ЗА ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ 

Член 1 
Се основа Комисија за контрола над работата 

на Службата за државна безбедност (Комисија). 

Член 2 
Комисијата остварува увид во ориентацијата и 

работата на Службата за државна безбедност, осо-
бено од гледиштето на почитувањето на со Уставот 
и со закон утврдените функции на општествено-
политичките заедници и правата на нивните органи, 
правата и слободата на човекот и граѓанинот, пра-
вата на работните и други организации, како и во 
поглед на методите и средствата што Службата за 
државна безбедност ги користи во вршењето на ра-
ботите од својата надлежност; ги разгледува усне-
ните проблеми со Службата за државна безбедност, 
и за тоа му поднесува извештаи и предлози на Из-
вршниот совет. 

По барање од надлежните тела на Собранието, 
Комисијата им поднесува непосредно на тие тела 
извештаи и предлози за прашањата од својот дело-
круг на работа. 

Член 3 
Претседателот и членовите на Комисијата ги 

именува Извршниот совет од редот на членовите 
на Извршниот совет, пратениците и општествено-
политичките работници. 

Комисијата има најмалку седум членови. 
Бројот на членовите на Комисијата се утврдува 

со одлуката за именување. 

Член 4 
Комисијата за својата работа одговара на Со-

бранието и на Извршниот совет. 

Член 5 
Фактите и другите податоци изнесени на сед-

ницата на Комисијата и во материјалите приготве-
ни или изработени според заклучок на Комисијата, 
се сметаат државна тајна, ако Комисијата за опре-
делени податоци не определи поинаку. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Одлуката за образување Комисија за 
државна безбедност („Службен весник на СРМ" 
бр. 9/68). 

Член 7 
Овој закон влегува во сила третиот ден од де-

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

100. 
Врз основа на член 78 од Законот за самоупра-

вување и работни односи во органите на управата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 28/65 и 42/67), Из-
вршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУ-
ВАЊЕ НА ПЕТТО ДНЕВНА РАБОТНА СЕДМИЦА И 
РАСПОРЕД НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ ВО РЕПУ-

БЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

I 

Во Одлуката за воведување на петодневна ра-
ботна седмица и распоред на работното време во 
републичките органи на управата („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 43/67, точката III се менува и 
гласи: 

„По исклучок од претходната точка, работното 
време во републичките органи на управата во ме-
сеците мај, јуни, јули, август и септември започну-
ва во 6,30 часот, а завршува во 15 часот, освен во 
петок кога започнува во 6,30 часот, а завршува во 
14,30 часот". 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а ќе се применува од 
1. V. 1969 година. 

Бр. 12-866/1 
16 април 1969 година 

Скопје 
Претседател 

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

101. 
Врз основа на членот 22 став 2 точка 1 од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) и членот 
1 од Законот за издвојување средства за станбена 
изградба („Службен лист на СФРЈ" бр. 35/66, 56/65), 
Собранието на Републичката заедница на социјал-
ното осигурување на работниците — Скопје, на 
седницата одржана на 22 април 1969 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕШАВА-
ЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА КОРИСНИ-

ЦИТЕ НА СТАРОСНА, ИНВАЛИДСКА И 
СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА 

I 
Средствата издвоени по стапка од 4% од вкуп-

ниот износ на исплатените пензиски примања за 
решавање на станбените потреби на корисниците 
на старосна, инвалидска и семејна пензија (во на-
тамошниот текст: корисниците на пензија), по од-
битокот на делот за покривање на разликата во 
станарината на тие лица, се внесуваат во посебен 
фонд за решавање на станбените потреби на ко-
рисниците на старосна, инвалидска и семејна пен-
зија (во натамошниот текст: Фонд) на Републичката 
заедница на социјалното осигурување на работни-
ците — Скопје (во натамошниот текст: Републич-
ка заедница). 

II 
Средствата на Фондот евидентно de распореду-

ваат и употребуваат^ на подрачјето на одделните 
општини во износите остварени од вкупно испла-
тените примања на корисниците на пензија од тоа 
подрачје. 
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IJI 
Средствата на Фондот се користат: 
1. За кредитирање на изградбата и адаптаци-

јата на домови за живеење на корисниците на пен-
зија — во општествена сопственост, и 

2. За доделување кредити за изградба, купува-
ња или адаптација на станови во сопственост на ко-
рисниците на пензија. 

Средствата за изградба на домови за живеење 
на корисниците на пензија можат да се користат 
и како неповратни. 

IV 
За изградба, купување или адаптација на ста-

нови во сопственост на корисниците на пензија мо-
жат да се доделуваат кредити во износ од најмно-
гу 30.000.— динари, со рок на враќање од најмногу 
3U години и со камата од 2% годишно. 

V 
Здруженијата на пензионерите и инвалидите 

на подрачјето на општините формираат посебна ко-
мисија за решавање на станбените потреби на ко-
рисниците на пензија (во натамошниот текст: Ко-
мисија). 

Во состав на Комисијата влегуваат претставни-
ци: на здружението на пензионерите и инвалидите 
на трудот и на здружението на трудовите инвалиди 
на подрачјето на општината, на здружението на 
сојузот на борците од Народноослободителната вој-
на од подрачјето на општината, на општинското со-
брание, на комуналниот завод за социјално осигу-
рување односно неговата филијала надлежна за 
тоа подрачје и на работната организација за стан-
бено-комунално стопанисување. 

Комисијата избира претседател КОЈ ги свикува 
и раководи со седниците на комисијата и ги пот-
пишува актите што ги донесува комисијата. 

VI 
Комисијата се грижи за рационално, правилно 

и целесообразно трошење на средствата на фондот 
распоредени за решавање на станбените потреби на 
корисниците на пензија од подрачјето на соодвет-
ната општина и донесува решенија за одобрување 
кредити за изградба, купување или адаптација на 
станови во сопственост на корисниците на пензии, 
како и за изградба и адаптација на домови за жи-
веење на корисници на пензија во општествена соп-
ственост. 

Решението за користење на неповратни средства 
за изградба на домови за живеење на корисници 
на пензија се испраќа на согласност на Извршниот 
одбор на Собранието на Републичката заедница. 

VII 
Комисијата донесува правилник со кој поблиску 

се определуваат условите, постапката и начинот на 
користењето на средствата за решавање на станбе-
ните потреби на корисниците на пензија. 

Правилникот од претходниот став се испраќа 
на согласност на Извршниот одбор на Собранието 
на Републичката заедница. 

VIII 
При одобрувањето на кредити за изградба, ку-

пување или адаптација на станови во сопственост 
на корисници на пензија првенство имаат борците 
од Народноослободителната војна. 

На лицата од претходниот став може да им се 
одобруваат кредити и под поповолни услови. 

IX 
Комисијата е должна повремено, а најмалку 

еднаш годишно — најдоцна до 31 јануари, да под-
несува извештај на Републичката заедница за упо-
требата на средствата и решавањето на станбените 
потреби на корисниците на пензија во претходната 
година. 

X 
За извршувањето на банкарските работи што 

ќе настанат во врска со вложувањата и употреба-
та на средствата на Фондот, Извршниот одбор на 
Собранието на Републичката заедница склучува со 
соодветната деловна банка посебен договор. 

XI 
Се овластува Републичкиот завод за социјално 

осигурување - Скопје да издава стручни упатства 
и појасненија за примената на оваа одлука, како и 
да врши надзор на работата на комисиите и начи-
нот на употребата на средствата на Фондот. 

XII 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за користењето на сред-
ствата од Фондот за станбени потреби на пензионе-
рите и инвалидите на трудот („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/66 и 7/68). 

XIII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ 

Бр. 01-1080/1 
22 април 1969 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Мананова, с. р. 

102. 
Врз основа на членот 118 став 2 од Основниот 

закон за организација и финансирањ,е на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на 
Републичката заедница на социјалното осигурувани 
на работниците — Скопје, на седницата одржана на 
22 април 1969 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАКРЕП-

НУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА 
ВО 1969 ГОДИНА 

I 

На корисниците на старосна, инвалидска и се-
мејна пензија се определува надоместок за закреп-
нување во 1969 година во износ од 100 динари. 

П 
Право на надоместок од претходната точка 

имаат корисниците на пензија, кои правото на пен-
зија го оствариле и престанале да работат до 31 де-
кември 1968 година, како и на оние кои право на 
пензија ќе остварат и ќе престанат да работат до 
влегувањето во сила на оваа одлука, ако не ползу-
вале годишен одмор и надоместок за годишниот од-
мор за 1969 година. 

Ш 
Повеќе корисници на семејна пензија по едно 

решение се сметаат како еден корисник за исплата 
на надоместок за закрепнување по оваа одлука. 

IV 
Средствата за закрепнување на корисниците на 

пензија издвоени до крајот на 1969 година, што не 
ќе бидат исплатувани за исплата на надоместокот 
во смисла на точка I и П од оваа одлука, ќе се упо-
требат сообразно do нивната намена во идната го-
дина. 
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V 
Исплатата на надоместокот за закрепнуваше по 

оваа одлука ќе се изврши до крајот на месец мај 
1969 година. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ 

Бр. 01-1079/1 
22 април 1969 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Митанова, с. р. 

Огласе,н дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Шериф Рефије од село Кишава, Битолско, под-
нес,е тужба до овој суд против Селим Бејдула од 
село Кишава, а сега со непознато место на живеење. 
Бидејќи тужениот 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 од-
реди свој застапник. Во противен случај ќе му би-
де одреден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 169/69. (24) 

Наум Брајовски од Битола, ул. „Кочо Палиго-
ра" бр. 14, поднесе тужба до овој суд за развод на 
бракот против Зојка Брајовска, со непознато место 
на живеење. Бидејќи туж,ената е во неизвесност, 
се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да de јави 
во овој суд или да одреди свој застапник. Во про-
тивно на тужената ќе и се одреди застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 243/69. (29) 

Златановска Ангелина од с. Сопотница, Демире 
хисарско, поднесе тужба до овој суд за развод на 
бракот против Стеван Трајчевски, сега со непоз-
нато место на живеење. Бидејќи тужениот е сјо не-
позната адреса, се поканува во рок од 30 дена од 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник на 
СРМ", да се јави во овој суд или да одреди свој 
застапник. Во противно на тужениот ќе му биде 
одреден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 137/69. 
(26) 

Субашевс^а Бона од Битола, ул. „ѓорѓи Геор-
гиев" бр. 7, поднесе тужба до овој суд за развод на 
бракот против Субашевски Никола од с. Магарево, 
сега со непознато место на живеење. Бидејќи ту-
жениот е во неизвесност се поканува во рок од 30 
дена од објавувањето на овој оглас во „Службен 
весник на СРМ" да се јави во овој суд или да од-
реди свој застапник. Во противно на тужениот ќе 
му биде одреден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П бр. 265/69. 
(27) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

При Општинскиот суд во Битола се води пос-
тапка за огласување на неважни чековите бр. 43485 
на сума од 1.500 н. д. и бр. 43486 на сума од 1.500 
н. д., издадени од Комерцијално-инвестиционата 

банка — Битола, на име Станоевски Борис од Би-
тола. 

Се поканува секој што ги нашол чековите или 
ги поседува или знае за нив, да јави на судот во 
рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот 
во „Службен весник на СРМ". Во противно чекот 
ќе се огласи за неважен. 

Од Општинскиот суд во Битола Р. бр. 104/69. 
(25) 

При О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Битола, се води пос-
тапка за огласување за неважен чекот бр. 41570 на 
сума од 1000,00 динари за потрошувачки кредит из-
даден од Комерцијално-инвестиционата банка — 
Битола, на име Елена Чајковска, од Битола. Се по-
канува секој што го нашол чекот, или го поседува, 
или знае нешто за него да јави на овој суд од рок 
од 60 дена од денот на објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ". Во противно чекот ќе 
се огласи за неважен. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Битола, Р . бр. 99/69. 
(30) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. XI. 1967 година, страна 215, реден број 2, е запи-
шана промената на називот на Откупната станица 
за лековити растенија и земјоделски производи 
„Билка" од Виница и ќе гласи: Откупна станица за 
лековити растенија и земјоделски производи — ово-
шје и зеленчук „Алкалоид-билка" — Виница. 

Истовремено е запишано и проширувањето на 
дејноста, уште и со откуп на земјоделски производи 
— овошје и зеленчук. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката бр. 5988 од 6. XI. 1967 година на ра-
ботничкиот совет на „Алкалоид-билка" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 400/67. (23) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. XI. 1967 година, страна 404, реден број 18, е за-
пишано основањето на Продавница за колонијал, со 
седиште во Струмица, ул. „Дрвар" бб. 

Продавницата ќе врши продажба на колонијал-
ни стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Гранап" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Томе Васил То-
мов, ' кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавува директорот на матичното 
претпријатие. 

' Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката бр. 02-2470/1 од 2. X 1967 година на 
работничкиот совет на претпријатието и решението 
бр. 07-6565/1 од 3. X. 1967 година на санитарниот ин-
спектор на Собранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 
341/67. (34) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20 XI. 1967 година, страна 193, реден број 3, е за-
пишана промената на фирмата на Откупната ста-
ница „Билка" од Струмица, и ќе гласи: Откупна 
станица за лековити растенија и земјоделски про-
изводи — овошје и зеленчук „Алкалоид-билка" — 
Струмица. 

Истовремено е запишано и проширувањето на 
дејноста уште и со откуп на земјоделски производи 
— овошје и зеленчук. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката бр. 5988 од 6. XI. 1967 година на ра-
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болничкиот совет на „Алкалоид-билка" — Скопје. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 

399/67. (50) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. XI. 1967 година, страна 93, реден број 2, е за-
пишана промената на фирмата на Откупната ста-
ница за лековити растенија „Билка" од Радовиш и 
ќе гласи: Откупна станица за лековити растенија 
и земјоделски производи — овошје и зеленчук „Ал-
калоид,-билка" — Радовиш. 

Истовремено е запишано и проширувањето на 
дејноста, уште и со откуп на земјоделски произ-
изводи — овошје и зеленчук. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката бр. 5988 од 6. XI. 1967 година на ра-
ботничкиот совет на „Алкалоид-билка" — Скопје. 

Од Окружниот стопански судво Штип, Фи. бр. 
401/67. (55) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. XI. 1968 година, рег. број 48/68, книга I, е запи-
шана под фирма: Продавница во село Кишава, Би-
толско, на Погонот за кооперација во село Лажец, 
на Земјоделскиот институт во Скопје. Предмет на 
работењето на продавницата е вршење трговска 
дејност со колонијални стоки и стоки за куќни 
потреби. 

Раководител на продавницата е Сулејманов 
Усеин. 

Продавницата е основана од Земјоделецот ин-
ститут — Скопје, со одлуката број 08-1778/1 од 26. 
IX. 1968 година на работничкиот совет и потврдата 
број 08-4952/1 од 26. VI. 1968 година на Одделението 
за стопанство и планирање на Собранието на оп-
штината Битола. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и погонот за кооперација во село Ла-
жец. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 524/68. (79) 

трудовиот инспектор на Собранието на општината 
Крушево. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 542/68. (81) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. XI. 1968 година, рег. број 25/56, книга II, е запи-
шана под фирма: Продавница број 4 во Светомит-
рани, Крушево, на Земјоделското стопанство „Мише 
Ефтимов" под присилна управа — Крушево. Пред-
мет на работењето на продавницата е продавање на 
секакви видови стоки во рамките на регистрира-
ната дејност на стопанството. 

Раководител на продавницата е Благоја Куре-
товски. 

Продавницата е основана од Земјоделското сто-
панство „Мише Ефтимов" од Крушево, со одлуката 
бр. 01-615 од И. XI. 1968 година од присилниот уп-
равител и решението на санитарниот, пазарниот и 
трудовиот инспектор на Собранието на општината 
Крушево. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 543/68. (82) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 

6. XI. 1968 година, рег. број 104/55, книга Ш е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола на ул. 
„Први мај" бр. 189, на Индустријата за чадори и 
конфекција „Зора" од Охрид. Предмет на работе-
њето на продавницата е промет со секаков вид кон-
фекција и чадори. 

Раководител на продавницата е Костоски Ми-
хаило. 

Продавницата ќе ја потпишува Индустријата за 
чадори и конфекција „Зора" од Охрид, со одлуката 

бр. 03-4808 од 1. X. 1968 година на работничкиот со-
нет и решението бр. 08-33/7134 on 2. IX. 1968 година 
на Пазарната инспекција на Собранието на општи-
ната Битола. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, л т 4 

бр. 486/68. (80) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. XI. 1968 година, рег. број 29/68, книга II е запи-
шано под фирма: Стовариште во Охрид — населба 
Лескаица бб, на Земјоделско-индустрискиот комби-
нат „Бечеј" од Бечеј. Предмет на работењето на 
стовариштето е промет на големо ао алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, конзерви, мелнички произ-
води коноп и производи од коноп и поздел-плочи. 

Стовариштето е основано од Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Бечеј" од Бечеј, со одлуката 
на работничкиот совет од 6. IX. 1968 година и реше-
нието бр. 07-уп-1313 од 15. X. 1968 година на Одде-
лението за надзор и контрола на Собранието на 
општината Охрид. 

Стовариштето ќе го потпишува Ропчев Тодор, 
раководител. 

Од Окружниот стопански СУД ВО Битола, 478/68. 
(83̂  

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. XI. 1968 година, рег. број 25/56. книга I е запи-
шана под фирма: Продавница број 3 во село Ж и -
тоше, Крушево, на Земјоделското стопанско „Ми-
т е Ефтимов" под присилна управа — Крушево 
Предмет на работењето на продавницата е продаж-
ба на секакви видови стоки во рамките на реги-
стрираната дејност на стопанството. 

Раководител на продавницата е Стојче Пејчи-
новски. 

Продавницата е основана од З.емјоделското сто-
панство „Мише Ефтимов" од Крушево, со одлуката 
бр. 01-613/1 од 10. XI. 1968 год. од присилниот уп-
равител и уверението од санитарниот, пазарниот и 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
^ека во регистарот на стопанските организации, ич 
6 XI. 1968 година, рег. бр. 117/55, книга III е запи-
шана под фирма: Продавница во Охрид на ул. ,,Мо-
ша Пијаде" бр. 40, на Трговското претпријатие .,Ох-
пидски магазин" од Охрид. Предмет на работењето 
на продавницата е промет со парфимерија, бижу-
терија, часовници и разна ситничарија. 

Раководител на продавницата е Мостова Ма-
рика. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Охридски магазин" од Охрид, со одлу-
ката бр. 02-704/1 од 12. IV. 1968 година на работ-
ничкиот сјовет и решението ул. бр. 07-439/VII од 
4. XI. 1968 година на Одделението за надзор и кон-
трола на Собранието на општината Охрид. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 510/68. (84) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. XI. 1968 година, рег. бр. 5/56, книга II е запишана 
под фирма: Продавница број 23 во Прилеп, ул. 
„Маршал Тито" бр. 32, на Трговското претпријатие 
„Народен магазин" од Прилеп. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба на секаков вид 
куси стоки, домашни Ракотворби и работа на СИД. 

Раководител на продавницата е Стефаноска 
Евгенија. 



30 април 1969 Бр. 16 - Стр. 351 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Народен магазин" од Прилеп, со одлу-
ката бр. 2220/2 од 12. X. 1968 година на работнич-
киот совет и уверението од пазарниот, санитарниот 
и трудовиот инспектор на Собранието на општината 
Прилеп. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 536/68. (85) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. XI. 1968 година, рег. број 8/55, книга II е запи-
шана под фирма: Продавница број 21 во Прилеп, 
на ул. „Борка Талески" број 11, на Трговското и 
посредничкото претпријатие „Моноверзал" од При-
леп. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на месо, преработки од месо, деликатесни 
производи, од сите видови, млеко и млечни произ-
води и заклана живина и јајца. 

Раководител на продавницата е Драган Пу-
ч е в и . 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Моноверзал" од Прилеп, со одлуката на 
работничкиот совет од 4. IX. 1968 година и реше-
нието на пазарниот, санитарниот и ветеринарниот 
инспектор на Собранието на општината Прилеп. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 501/68. (86) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
5. XI. 1968 година, рег. број 37/68, книга I е запиша-
на под фирма: Продавница број 1 во Прилеп, на ул. 
„Андон Славејко" бр. 17, Деловна единица — При-
леп на Трговското претпријатие „Универзал" од 
Штип. Предмет на работењето на продавницата е 
промет со авто-делови, тракторски делови, железа-
рија и бои. 

Раководител на продавницата е Корушевски 
Ацо. 

Продавницата ,е основана од Трговското прет-
пријатие „Универзал" од Штип, со одлуката од ра-
ботната заедница од 4. IX. 1968 година и уверението 
од пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор 
на Собранието на општината Прилеп. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што ја 
потпишува и Деловната единица во Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 487/68. (87) 

кафе-ресторанот е: а) точење и продажба на сите 
видови алкохолни и безалкохолни пијалоци; б) гот-
вење и продажба на топли и студени јадења и про-
изводи на база на шеќер; в) продажба на месни и 
сувомесни производи, конзкервни производи и млеч-
ни производи; и г) продажба на тутунови произво-
ди и кибрит. 

Раководител на кафе-ресторанот е Летовски 
Милисав. 

Кафе-ресторанот е основан од Земјоделската за-
друга „Светлост" од село Вевчани, со одлуката бр. 
01-433 од 26. X. 1968 година на задружниот совет и 
решението бр. 08-530/1 од 14. XI. 1968 година на Од-
делението за инспекциски работи на Собранието на 
општината Струга. 

Кафе-ресторанот ќе го потпишува истото лице 
што ја потпишува и задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 533/68. (89) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
1. XI. 1968 година, рег. број 32/68, книга II е запи-
шана под фирма: Продавница во Струга, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 69, на Универзалното претпријатие 
„Солидарност" од Скопје. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на мало на галанте-
риска и базарска стока и играчки, парфимериска 
и козметичка стока и стакло, порцелан и керамика 
(осв,ен рамно стакло и санитарна керамика и пор-
целан). 

Раководител на продавницата е Дако Нашифе. 
Продавницата е основана од Универзалното 

претпријатие „Солидарност" од Скопје, со одлуката 
бр. 945 од 31. X. 1968 година на работничкиот совет 
и решението бр. 08-510/130 од 25. X. 1968 година на 
Одделението за инспекциски работи на Собранието 
на општината Струга. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 502/68. (90) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. XI. 1968 година, рег. број 11/55, книга IV е за-
пишана под фирма: Продавница — земјоделска ап-
тека во Ресен, ул. „Тоше Милошевски" бр. 2, на Тр-
говското претпријатие „Преопанско Езеро" од Ре-
сен. 

Предмет на работењето на продавницата е про-
мет со средства за заштита на растенијата. 

Раководител на продавницата е Бубулевски 
Живко. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Преспанско Езеро" од Ресен, со одлуката 
бр. 02-427/1 на работничкиот совет и решението бр. 
04-8346/1 од 1. XI. 1968 година од Одделението за 
стопанство на собранието на општината Ресен. 

Продавницата ќе ја потпишува лицето што го 
потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 513/68. (88) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
1. XI. 1968 година, рег. број 31/68, книга И е запи-
шана под фирма: Продавница во Струга, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 92, на Универзалното претпријатие 
„Солидарност" од Скопје. Предмет на работењето 
на продавницата е обавување на трговска дејност, 
продажба на мало на мелнички производи од сточна 
храна. 

Раководител на продавницата е Саит Осман. 
Продавницата е основана од Универзалното 

претпријатие „Солидарност" од Скопје, со одлука-
та бр. 945 од 31. X. 1968 година на работничкиот со-
нет и решението бр. 08-51/131 од 25. X. 1968 година. 

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

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 503/68. (91) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. XI. 1968 година, рег. број 21/55, книга III е за-
пишан под фирма: Кафе-ресторан во Струга, ке ј 
„Борис Кидрич" бб, на Земјоделската задруга „Свет-
лост" од село Вевчани. Предмет на работењето на 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. XI. 1968 година, рег. број 74/55, книга Ш е запи-
шана под фирма: Продавница број 44 во Струга, ул. 
„Скопска" бб, на Трговското претпријатие „Струш-
ка трговија" од Струга. Предмет на работењето на 
продавницата е: продажба на мал она прехранбени 
артикли и предмети за домашна потреба, мелнички 
преработки, алкохолни и безалкохолни пијалоци и 
деликатесни производи (освен сувомесни производи). 

Раководител на продавницата е Арифи Амдие. 
Продавницата е основана од Трговското прет-

пријатие „Струшка трговија" од Струга, со одлу-
ката бр. 02-1952/2 од 2. X. 196 Ѕгодина на работнич-
киот совет и решението бр. 08-553/132 од 15. XI. 1968 
година на Одделението за инспекциски работи на 
Собранието на општината Струга. 
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Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 540/68. (92) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
1. X. 1968 година, страна 177, реден број 1, е запи-
шано основањето на Претпријатие за промет со си-
те видови селско-стопански производи и жива сто-
ка ,,Напредок'', со седиште во Делчево. Претприја-
тието е основано по пат на издвојување од Занает-
чиското претпријатие за откуп, преработка на сит-
на кожа, крзно, кожна конфекција и кожна галан-
терија „Методи Митевски — Брицо" од Делчево. 

Претпријатието ќе врши купопродажба на сите 
видови селскостопански производи и жива стока, 
на големо и мало. 

За в. д. директор е именуван Владо Димитров-
ски. 

Покрај директорот, второ овластено лице за 
потпишување на претпријатието е Митко Мирчев. 

Впишувањето на претпријатието е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 01-384 од 17. IX. 
1968 година на работничкиот совет на претприја-
тието и записникот од 19. VII. 1968 година на Са-
нитарната инспекција на Собранието на општината 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 494/68. (146) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. X. 1968 година, рег. број 317,, реден број 33 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
село Кам,еница, Делчевско. 

Продавницата ќе врши продажба на сите ви-
дови земјоделски производи, колонијални и пре-
хранбени Стоки, алкохолни и безалкохолни пија-
лоци. 

Продавницата е основана од Земјоделскиот про-
изводствен прехранбен преработувачки комбинат 
„Искра" од Кочани. 

Раководител на продавницата е Борис Здрав-
ков, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на ком-
бинатот. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 2051 од 18. X. 
1968 година на работничкиот совет на комбинатот и 
записникот од 9. X. 1968 година на Санитарната 
инспекција на Собранието на општината — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 475/68. (147) 

Продавницата ќе врши продажба на трико-
тажна, тешка и лесна конфекција; сите производи 
по ХТЗ; кожа и кожни производи; гума и гумени 
производи, галантерија и позамантерија, сета сто-
ка од широка потрошувачка. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
производство на конфекција, кожна галантерија, 
конфекција и трговија на големо и мало „Видра" 
од Делчево. 

Раководител на продавницата е Павле Ангелов-
ски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на претпри-
јатието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 17/1 на работ-
ничкиот совет на претпријатието и записникот на 
Санитарната инспекција на Собранието на општи-
ната Делчево од 12. IX. 1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 462/68. . (149) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. IX. 1968 година, страна 314, реден број 11, е за-
пишано основањето на Продавница, со седишт,е во 
Виница, Кочанско. 

Продавницата ќе врши продажба на стоки на 
мало на сите видови текстилни производи — куса 
стока и текстилна стока на метро и слични тек-
стилни и други производи. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
конфекција „8 март" од Пробиштип. 

Раководител на продавницата е Десанка С. Тра-
iанова, која не е овластена да ia потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
претпријатието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 01-498/1 од 20 
IX. 1968 година на работничкиот совет на претпри-
јатието и решението бр. 0851-1251 од 19. VI. 1968 го-
дина на санитарната инспекција на Собранието на 
општината Виница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 386/68. (153) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. IX. 1968 година, страна 129, реден број 6 е запи-
шано основањето на Текстилна продавница, со се-
диште во Делчево, ул. „Маршал Тито" бб. 

Продавницата ќе врши продажба на текстилни 
производи, куса стока, текстилна стока на метро, 
конфекција и др. 

Продавницата е основана од Мешовитото тргов-
ско претпријатие на големо и мало „Тргомакедо-
нија" — Делчево. 

Раководител на продавницата е Вера Георгиева, 
која не е овластена да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на претпри-
јатието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 01-18 од 2. III. 
1968 година на работничкиот совет на претприја-
тието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 388/68. (148) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
лека го регистарот на стопанските организации, т 
21. XII. 1968 година, страна 324, реден број 16 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Кочани. 

Продавницата ќе врши продажба на стоки 
широка потрошувачка и тоа сит,е видови текстилни 
П Р О И З В О Д И , гумени, кожни, пластични и галанте-
рис!ки производи, кинка лери ја, парфимерија и слич-
н и ПРОИЗВОДИ. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
конфекција „8 март" од Пробиштип. 

Раководител на продавницата е Божинова Бпа-
^рва Перса, која не е овластена да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа записникот бр. 03-5616/1 од 
26. IX. 1968 година, на пазарната и санитарната ин-
спекција на Собранието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 539/68. (154) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. X. 1968 година, страна 174, реден број 3, е Запи-
шано основањето на Продавница, со седиште во 
Делчево, ул. „Маршал Тито" број 88. 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
ттека во регистарот на стопанските организации, на 
21. XIT. 1968 година, страна 324. реден 6poi 17. е За-
пишало основањето на Продавница, со седиште во 
^летово. Предмет на работењето на продавницата о 
продажба на стоки за широка потрошувачка и тоа: 
сите видови текстилни производи, гумени, кожтт , 
пластични и слични производи. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
конвекција „8 март" од Пробиштип 

Раководител на продавницата о Димка Петрова, 
која HP е овластена да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 
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Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на решението бр. 08-27/2 од 
6. IV. 1968 година на санитарниот и пазарниот ин-
спектор на Собранието на општината Пробиштип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 541/68. (155) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. XII. 1968 година, страна 324, реден број 14 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Пробиштип (кај новото пазариште). 

Продавницата ќе врши продажба на стоки за 
широка потрошувачка и тоа сите видови текстилни 
производи, гумени, кожни, пластични и галанте-
риска производи, кинкалерија, парфимерија и слич-
ни производи. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
конфекција „8 март" од Пробиштип. 

Раководител на продавницата е Вера Блажева, 
која не е овластена да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа уверението бр. 08-324/2 од 
29. V. 1968 година на санитарниот, пазарниот и гра-
дежниот инспектор на Собранието на општината 
Пробиштип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 542/68. (156) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. Xlt . 1968 година, страна 314, реден број 13, е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Пробиштип. 

Продавницата ќе врши продажба на стоки за 
широка потрошувачка и тоа сите видови текстилни 
производи, гумени, кожни, пластични и галантери-
ски производи, кинкалерија и слични производи. 

Продавниацта е основана од Претпријатието за 
конфекција „8 март" од Пробиштип. 

Раководител на продавницата е Ѓурѓа Милчова, 
која не е овластена да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа уверението бр. 08-324/1 од 29. 
V. 1968 година, на санитарниот, пазарниот и градеж-
ниот инспектор на Собранието на општината Про-
биштип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 543/68. (157) 

Продавницата ќе врши продажба на железарија 
од сите видови, бои и лакови, водоинсталатерски 
материјали, ел ектроматери ја ли, резервни делови за 
сите вгидови патнички, товарни, градежни и земјо-
делски машини, сите видови мешана стока и сите 
видови авто-гуми и гуми за велосипеди. 

Продавницата е основана од Занаетчиското-ме-
тално-трговеко услужно претпријатие „26 јули" од 
Скопје. 

Раководител на продавницата е Љубомир Деја-
нов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријати.е. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова одлуката од 8. V. 1968 година на работничкиот 
совет на претпријатието и записникот бр. 03-5152/1 
од 7. VIII. 1968 година на пазарната и трудова ин-
спекција на Собранието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд ЕО Штип, Фи. 
бр. 408/69. (167) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. XI. 1968 година, страна 323, реден број 1 е запи-
шано основањето на Продавница на мало, с)о седи-
ште во Кочани. 

Продавницата ќе врши продажба на жита, пре-
работки од жита и сточна храна. 

Продавницата е основана од Житарско-млинар-
ско предузеќе Тамнавац на Уб 

Раководител на продавницата е Никола Геор-
гиев Наумов, кој не е овластен да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа заклучокот бр. 2259/1 од 4. VI. 
1968 година, на работничкиот совет на претприја-
тието и записникот бр. 03-4360/1 од 28. VIII. 1968 го-
дина на Санитарната инспекција на Собранието на 
општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фгг. 
бр. 527/68. (168) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. IX. 1968 година, страна 313, реден број 1 е запи-
шано основањето на Продавница „Борово", со се-
диште во Пробиштип. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на 
гума и чевли. 

Продавницата е основана од Југословенскиот 
комбинат за гуми и чевли „Борово" од Борово. 

Раководител на продавницата е Слободан Алек-
совски, кој е овластен да ја потпишува и претста-
вува. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. РС-9 од 28. V. 
1968 година на работничкиот совет на комбинатот 
и уверението бр. 08-1449/1 од 30. VII. 1968 година на 
Одделението за стопанство и финансии на Собра-
нието на општината Пробиштип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 434/68. (161) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. XI. 1968 година, страна 320, реден број 1 е запи-
шано основањето на Продавница, ао седиште во Ко-
чани, ул. „29 ноември" бб. 

Продавницата ќе врши продажба, на мало, на 
колонијални, деликатесни и прехранбени артикли. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Универзал-инвест" од 
Скопје. 

Раководител на продавницата е Благој Глиго-
ров Димитров, кој не е овластен да ја потпишува. 
Пбтиишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на матичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа заклучокот од 15. V. 1968 го-
дина на работничкиот совет на Претпријатието 
„Универзаленвест" — Скопје и записникот бр. 03-
5149/Г од 21. VIII. 1968 г. на Санитарната инспекција 
на Собранието на општината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 513/68. (169) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. VIII. 1968 година, страна 318, реден број 1 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Кочани, ул. „Раде Кончар" бб. 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. XI. 1968 година, страна 234, реден број 3 е запи-
шано основањето на Работната единица „Опште-
ствена исхрана и сместување при рудници „Злето-
во — Саса" — Погон „Злетово" — Пробиштип. 

Работната единица ќе ги врши следните дејно-
сти: организирање и спроведување исхрана и сме-
стување како на работниците од претпријатието, 
така и на трети лица; точење на сите видови алко-
холни и безалкохолни пијалоци. 

Раководител на работната единица е Добре Ви-
дески, кој е овластен да ја потпишува и претставу-
ва. Покрај него единицата ќе ја потпишуваат и Го -
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говски Владо, финансиски директор и Петковски 
Кузман, раководител на финансиското книговодство. 

Впишувањето на работната единица е изврше-
но во регистарот врз основа одлуката бр. 4/4 од 27. 
VII. 1969 година, на работничкиот совет на претпри-
јатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 504/68. (170) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. X. 1968 година, страна 317, реден број 32 е запи-
шано основањето на Пункт за откуп на кожи и 
волна, со сед!Ш1те во Кочани. 

Пунктот ќе врши откуп на сите видови кожи 
од животни и волна. 

Пунктот е основан од Земјоделско-производно-
прехранбено-преработувачкиот комбинат „Искра" од 
Кочани. 

Раководител на пунктот е Благој Митев Демиш-
ков, кој не е овластен да го потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на ком-
бинатот. 

Впишувањето на пунктот е извршено во реги-
старот врз основа одлуката бр. 03-1449 од 26. VIII. 
1968 година на работничкиот совет на комбинатот 
и записникот број 03-5167/1 од 7. VIII. 1968 година 
на Санитарната инспекција на Собранието на оп-
штината Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 447/68. (171) 

Претпријатието ќе воспоставува секаков вид 
електрична инсталација на територијата на опш-
тината Радовиш и надвор од неа; поправка на елек-
троуреди за домаќинството; поправка на радио-
апарати и ТВ апарати. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
Јован Смиланов Гриовски, кој е овластен да го 
претставува и потпишува претпријатието. 

Впишувањето на претпријатието е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката на основачкото 
собрание, кое го сочинуваат: Србаков Никола, Ди-
мов Атанас, Ристов Ристо, Пандов Лазар, и Танев-
ски Георги, и решението бр. 05-1525 од 26. VI. 1968 
година на Санитарната инспекција на Собранието 
на општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 355/68. (196) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. XI. 1968 година, страна 321, реден број 32 е за-
пишано основањето на Продавница, со с,едиште во 
Кочани, ул. „Милан Зечевиќ" број 3. 

Продавницата ќе врши продажба на мешани 
колонијални производи. 

Продавницата е основана од Земјоделско-про-
изводно-прехранбено-преработувачкиот комбинат 
„Искра" од Кочани. 

Раководител на продавницата е Мара Серафи-
мова, која не е овластена да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на ком-
бинатот. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 2326 од 16. XI. 
1968 година, на работничкиот совет на комбинатот 
и записникот бр. 03-6630/1 од 4. XI. 1968 година, на 
Санитарната инспекција на Собранието на општи-
ната Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 528/68. (172) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. XI. 1968 година, страна 321, реден број 33, е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Кочани, ул. „Т'оце Делчев" бб. 

Продавницата ќе врши продажба на сите ви-
дови земјоделски производи и алкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Земјоделско-про-
изводно-прехранбено-преработувачкиот комбинат 
„Искра" од Кочани. 

Раководител па продавницата е Живко Донев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на комбинатот. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз О исва одлуката бр. 2325 од 16. XI. 
1968 година, на iv Гриничкиот совет на комбинатот 
и записникот бр. и" 6629/1 од 4. XI. 1968 година, на 
Санитарната инсп -адија на Собранието на општи-
ната Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 529/68. (173) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. XII. 1968 година, страна 494, реден број 6 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Радовиш, ул. „Илинденска" број 1. 

Продавницата ќе врши продажба на текстилни 
производи — сопственост на фабриката. 

Продавницата е основана од Фабриката за де-
коративни ткаенини „Декоратекс" од Радовиш. 

Раководител на продавницата е Ленче Бехли-
мова, која не е овластена да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
претпри ј атието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на решението бр. 877/26-09-68 
на фабриката и на решението бр. 05-2315 од 26. IX. 
1968 година, на санитарниот и пазарниот инспектор 
на Собранието на општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 450/68. (197) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. ХП. 1968 година, страна 513, реден број 1 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште 
во Радовиш. 

Продавницата ќе врши продажба на конфек-
циски производи и трикотажа. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
изработка на горна и долна облека и конфекција 
„Свобода" од Димитровград. 

Раководител на продавницата е Елена Христо-
ва, која не е овластена да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
претпријатието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 3001 од 9. 
XI. 1968 година на работничкиот совет на конфек-
цијата, и на решението бр. 05-2786 од 18. XI. 1968 
година, на санитарниот инспектор на Собранието 
на општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 531/68. (198) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
2. VII. 1968 година, страна 492, реден број 1 е запи-
шано основањето на Електро-монтажното претпри-
јатие „Светлост", со седиште во Радовиш, 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
11. XI. 1968 година, страна 237, реден број 4, е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Радовиш, ул. „22 октомври" бр. 3. 

Продавницата ќе врши промет со текстилна ме-
тражна стока, разна куса и плетена стока и сите 
видови конфекциска стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие, на мало, „Иднина" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Ристо Кирилов 
Котев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
претпри ј атието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 528 од 8. XI. 
1968 година на работничкиот совет на претприја-
тието, и на решението бр. 03-2525 оц 22. X. 1968 го-
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дина, на Санитарната инспекција на Собранието на 
општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, - Фи. 
бр. 508/68. (199) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. XI. 1968 година, страна 507, реден број 1 е за-
пишано основањето на Продавница број 26, со се-
диште во Радовиш, ул. „22 октомври" бр. 26. 

Продавницата ќе врши продажба на брашно и 
други прехранбени производи, сточна храна и ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци, на мало. 

Продавницата е основана од ЗИК „Скопско По-
ле" — Погон „Банат" — Скопје. 

Раководител на продавницата е Динка Манева, 
која не е овластена да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на прет-
пријатието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 01-4038 од 
3. X. 1968 година на централниот работнички совет, 
и на решението бр. 05-1594 од 15. УШ. 1968 година, 
на Санитарната инспекција на Собранието на опш-
тината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 480/68. (200) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
лека во регистарот на стопанските организации, на 
21. ХП. 1968 година, страна 324, реден број 18 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Радовиш. 

Продавницата ќе врши продажба на стоки за 
широка потрошувачка и тоа на сите видови текс-
тилни производи, гумени, кожни, пластични и слич-
ни производи, кинкалерија, парфимерија и слични 
производи. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
конфекција „8 март" од Пробиштип. 

Раководител на продавницата е Стојка Коцева, 
која не е овластена да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на решението бр. 05-2340 од 
9. X. 1968 година, на пазарниот и санитарниот ин-
спектор на Собранието на општината Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 544'68. (201) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
лека во регистарот на стопанските организации, на 
21. ХП. 1968 година, страна 324, реден број 19 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Радовиш, ул. „Маршал Тито" број 1. 

Продавницата ќе врши продажба на стоки за 
широка потрошувачка и тоа на сите видови текс-
тилни производи, гумени, кожни, пластични и слич-
ни производи, кинкалерија, парфимерија и слични 
производи. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
конфекција „8 март" од Пробиштип. 

Раководител на продавницата е Миле Кумуров-
ски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 

Горенаведената продавница е преотстапена со 
залихата од страна на Трговското претпријатие, на 
големо и мало, „Готен" — Радовиш. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на договорот склучен меѓу 
Трговското претпријатие „Готен" од Радовиш и 
Конфекцијата „8 март" од Пробиштип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 552/68. (202) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
19. XI. 1968 година, страна 484, реден број 4 е за-
пишано основањето на Земјоделска апт,ека, со се-
диште во Струмица, на булеварот. 

Земјоделската аптека ќе врши продажба на си-
те средства за заштита на растенијата: вештачки 
ѓубрива, ветеринарски препарати и лекови за по-
требите на сточарството, земјоделски орудија и ала-
ти, машини за заштита на растенијата и сите ви-
дови репроматеријали за потребите на земјодел-
ството и шумарството, делови за сите видови маши-
ни, гуми и гумени производи. 

Земјоделската аптека е основана од Земјодел-
ското претпријатие „5 ноември" од Струмица. 

Раководител на аптеката ,е Дончо Шилинов, кој 
не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе 
го обавуваат овластените лица на претпријатието 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на одлуката бр. 506 од 30. X. 1968 година на 
работничкиот совет на претпријатието, и на реше-
нието бр. 12-5597/1 од 22. X. 1968 година, на сани-
тарниот инспектор на Собранието на општината 
Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 498/68. (211) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
лека во регистарот на стопанските организации, на 
25. X. 1968 година, страна 503, реден број 1 е запи-
шано основањето на Продавницата број 2, со се-
диште во Струмица, ул. „Ленинова" бб. 

Продавницата ќе врши продажба на мало на' 
кујнски, трпезариски, канцелариски и детски на-
мештај, технички апарати во домаќинството, пред-
мети за декорација и уредување на станот и сите 
видови на дрвна галантерија, сопств,еност на ин-
дустријата за преработка на дрво. 

Продавницата е основана од Индустријата за 
преработка на дрво „Дунав" од Апатин (Војводина). 

Раководител на продавницата е Киро Велков, 
кој е овластен да ја претставува и потпишува ис-
тата. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката од 15. -П. 1968 
година, на работничкиот совет на Индустријата „Ду-
нав" од Апатин, и на решението бр. 12-5509/1 од 
27. X. 1969 година, на санитарниот инспектор на Со-
бранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 469/68. (212) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. ХП 1968 година, страна 324, реден број 15 е за-
пишано основањето на Продавница, со Седиште во 
Струмица, ул. „Гоце Делчев" бр. 2. 

Продавницата ќе врши продажба на стоки за 
широка потрошувачка и тоа на сите видови текс-
тилни производи, гумени, кожни, пластични и га-
лантериски производи, кинкалерија, парфимерија и 
слични производи. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
конфекција „8 март" од Пробиштип. 

Раководител на продавницата е Ружа Крстева, 
која не ,е овластена да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на решението бр. 12-23/5333/1 
од 6. IX. 1968 година, на санитарниот инспектор на 
Собранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 540/68. (213) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. IX. 1968 година, страна 501, реден број 1 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Струмица, ул. „Јооиф Јосифовски" бр. 21. 

Продавницата ќе врши продажба на производи 
од преработена кожа, ѓонови, гуми, гумени произ-
води, опинци, чизми, кабаници, лепило за ѓонови 
и гуми, разни боксови и останати производи од пре-
работена кожа и гума. 
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Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие за промет со кожи и волна „Стококооп" 
од Скопје. 

Раководител на продавницата е Илија Брчков, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на Претприја-
тието „СТОКОКООП" — Скопје. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката од 29. Ш. 1963 
година, на работничкиот совет на претпријатието, 
и решението бр. 12-23/166 од 20. УШ. 1968 година, 
на Санитарната инспекција на Собранието на оп-
штината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 443/68. , (214) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. IX. 1968 година, страна 500, реден број 1 е за-
пишано основањето на Продавницата број 57, со 
седиште во Струмица, ул. „Благој Мучето". 

Продавницата ќе врши продажба на текстил, 
трикотажа и конфекција. 

Продавницата е основана од Фабриката за тек-
стилна конфекција и трикотажа „Напредок" од Га-
ковица — Гаково. 

Раководител на продавницата е Анест Иван Го-
лубов, кој не е овластен да ја претставува и пот-
пишува истата. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 1323/2 од 12. 
X. 1968 година на работничкиот сов,ет на фабри-
ката, и решението бр. 12-4756/1 од 23. УШ. 1968 го-
дина, на санитарниот инспектор на Собранието на 
општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 436/68. (215) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. IX. 1968 година, страна 496, реден број 1, е за-
пишано основањето на Продавница за месо и месни 
производи „Малешевка", со седиште во Струмица. 

Продавницата ќе врши купопродажба на све-
жо месо и производи од месо. 

Раководител на продавницата е Васил Сократ 
Манчев, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
работната организација. 

Впишувањето на продавницата е запишано во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 0201-1266/1 
од 30. УП. 1968 година, на работничкиот сбвет на 
работната организација, и потврдата број 12-23/12 
од 1. VHI. 1968 година, на санитарниот инспектор 
на Собранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 402/68. (216) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. IX. 1968 година, страна 497, реден број 1 е за-
пишано основањето на Продавницата број 28 „Кул-
тура" со седиште во Струмица, ул. „Благој Мучето" 
бб. Продавницата ќе врши продажба, на мало, на 
училишен и канцелариски материјал, фото-мате-
ријали и апарати, музички инструменти и акус-
тични средства, школски прибор и помагала, га-
лантериска и базарска стока и играчки, како и се-
каков вид книги и списанија, изданија на претпри-
јатието и други новинско-издавачки куќи. 

Раководител на продавницата е Перо Наков, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на прет-
пријатието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа одлуката бр. 3095 од 9. VIII. 
1968 година, на работничкиот совет на Издавачкото 
претпријатие „Култура" — Скопје, и решението бр. 
12-5158/1 од 16. VIII. 1968 година, на санитарниот 
инспектор на Собранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 412/68. (217) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. IX. 1968 година, страна 457, реден број 6 е за-
пишано основањето на Мотелот „Карбино", со се-
диште во Струмица. 

Мотелот ќе врши угостителска дејност, продаж-
ба на алкохолни и безалкохолни пијалоци, готве-
ње на јадења, скара и слично, на угостителски на-
чин. 

Мотелот е основан од Земјоделскиот комбинат 
„Струмичко Поле" од Струмица. 

Раководител на мотелот е Ристо Димболов, кој 
не е овластен да го потпишува и претставува. 

Основањето на мотелот е запишано во региста-
рот врз основа на одлуката бр. 02-653/1 од 15. Ш. 
1968 година, на работничкиот совет на комбинатот, 
и решението бр. 12-3438 од 14. VIII. 1968 година, 
на санитарниот инспектор на Собранието на опш-
тината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 410/68. (218) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. IX. 1968 година, страна 498, реден број 1 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Струмица, ул. „Благој Мучето" бр. 12. 

Продавницата ќе врши продажба на пластични 
производи. 

Продавницата е основана од Органско-хемиска-
та индустрија — Загреб. 

Раководител на продавницата е Киро Босиља-
нов, кој н,е е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на ма-
тичното претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката од 23. IV. 1963 
година на работничкиот совет на Индустријата, и 
решението бр. 12-4034/1 од 19. VII. 1968 година на 
санитарниот инспектор на Собранието на општина-
та Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 403/68. (219) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
тека во регистарот на стопанските организации, на 
8. VII. 1968 година, страна 493, реден број 1 е за-
пишано основањето на Производно-услужната за-
друга „Голаш", со седиште во село Костурино, Стру-
мичко. Предмет на работењето на задругата е: про-
изводство на вар, промет на мало и големо со вар 
и вршење на услуги. 

За в. д. директор на задругата е именуван Трај-
ко Ј. Дарлев, кој е овластен да ја потпишува и 
претставува. 

Впишувањето на задругата е извршено во ре-
гистарот врз основа на одлуката на работната за-
едница на задругата, која ја сочинуваат групата 
граѓани и тоа: Глигор Банев, Ристо Колев, Ристо 
Глигоров, Трајко Дарлев, Ристо Бачев, Перо Тим-
чев, Манчо Глигоров, Јануш Тингелов, Ристо К. 
Глигоров и Ристо Г. Бачев. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 357/68. (220) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. IX. 1968 година, страна 499, реден број 21 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Струмица. 

Продавницата ќе врши промет на мало со сите 
видови на железарија и метална стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие, на големо, за промет со индустриски сто-
ки „Задругар" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Перо Трајков 
Пераклиев, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
претприј атието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-2074/1 од 
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28. V. 1968 година, на работничкиот совет на прет-
пријатието, и решението бр. 12-24/5001 од 24. УП. 
1968 година, на Санитарната инспекција на Собра-
нието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 407/68. (222) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. XI. 1^68 година, страна 499, реден број 22 е за-
пишано основањето на Колонијална продавница, со 
седиште во село Пиперово, Струмичко. 

Продавницата ќе врши промет на мало со пре-
хранбени артикли, предмети за куќни потреби и 
мешани индустриски стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие, на мало, за промет со индустриски стоки 
- „Задругар" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Аспарух Ки-
ров Мицев, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
претпри ј атието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-3198/1 
од 20. VIH. 1968 година, на работничкиот совет на 
претпријатието, и решението бр. 12-5760/1 од 26. X. 
1968 година, на санитарниот инспектор на Собра-
нието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 414/68. (223) 

Продавницата ќе ја потпишува директорот на 
претпри ј атието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на решението бр. 12-5172/1 
од 11. ХП. 1968 година, на санитарниот инспектор 
на Собранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 560/68. (226) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. ХП. 1968 година, страна 499, реден број 23 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
село Градошорци, Струмичко. 

Продавницата ќе врши продажба на прехран-
бени производи, предмети за куќни потреби и ме-
шана индустриска стока. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие, на големо, за промет со индустриски стоки 
„Задругар" — Струмица. 

Раководител на продавницата е Горѓи Љубенов 
Трајков, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
претприј атието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 02-4521/1 од 
27. XI. 1968 година, на работничкиот совет на прет-
пријатието, и решението бр. 12-6255/1 од 27. XI. 1968 
година, на санитарниот инспектор на Собранието 
на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 548/68. (224) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. ХП. 1968 година, страна 401, реден број 8 е за-
пишано основањето на Продавницата број 9, со се-
диште во Струмица, ул. „5 Ноември" бр. 64. 

Продавницата ќе врши продажба на млеко и 
млечни производи, д е л и к а т е с и производи и произ-
води на база на шеќер и какао. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистра" од Струмица. 

Продавницата ќе ја потпишува директорот на 
претпри ј атието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на решението бр. 12-5172/1 
од 11. ХП. 1968 година, на санитарниот инспектор 
на Собранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 559/68. (225) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. XII. 1968 година, страна 512, реден број 1 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Струмица, ул. „Борис Кидрич" бр. 9. 

Продавницата ќе врши продажба на сите ви-
дови машки, женски и детски чевли — на основа-
чот, производи од други фабрики во земјата и 
во странство, кои го дополнуваат асортиманот на 
производите на фабриката, кожна галантерија од 
земјата и од странство и на женски чорапи. 

Продавницата е основана од Чевларската индус-
трија „Ник" од Куманово. 

Раководител на продавницата е Митко Дончев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на претприја-
тието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 53 од 28. V. 
1968 година, на работничкиот совет на индустри-
јата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 546/68. (227) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. ХП. 1968 година, страна 457, реден број 7 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
Струмица, ул. „Моша Пијаде" бр. 54. 

Продавницата ќе врши продажба на сите видови 
прехранбени производи, земјоделски производи, 
овошје и зеленчук, продажба на сите видови алко-
холни и безалкохолни пијалоци, на големо и мало, 
и колонијални стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделскиот ком-
бинат „Струмичко Поле" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Славчо Миљо 
Ефтимов, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе io обавуваат овластените лица на 
прегори ј атието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-831/4 од 
12. IV. 1968 година на работничкиот совет на ком-
бинатот, и решението бр. 12-5524/1 од 29. X. 1968 го-
дина, на санитарниот инспектор на Собранието на 
општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 517/68. ' (228) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. ХП 1968 година, страна 401, реден број 9 е за-
пишано основањето на Продавницата број 2, со се-
диште во Струмица, населба „Карпош" бб. 

Продавницата ќе врши продажба на млеко и 
млечни производи, д е л и к а т е с и производи и произ-
води на база на шеќер и какао. 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, иза 
26. IX. 1968 година, страна 427, реден број 6 е за-
пишано основањето на Продавница, на мало, „Ес-
перанто", со седиште во Струмица. 

Продавницата ќе врши продажба, на мало, на 
сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Угостителско-ту-
ристичкото претпријатие „Угостител" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Ванчо Филипов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на претприја-
тието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 02-308/1 од 
17. VII. 1968 година, на работничкиот совет на прет-
пријатието, и решението бр. 12-4842/1 од 16. VII. 
1968 година, на Санитарнана инспекција на Собра-
нието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 389/68. (231) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. X. 1968 година, страна 427, реден број 7 е за-
пишано основањето на Продавницата број 1, на ма-
ло, со седиште во Струмица, ул. „Благој Мучето" 
број 19. Продавницата ќе врши продажба, на мало, 
на сите алкохолни и безалкохолни пијалоци. 

Продавницата е основана од Угостителско-ту-
ристичкото претпријатие „Угостител" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Крсто Дане Да-
наилов, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
претпријатието. 

Впишувањето на" продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 02-348/1 од 
1. VIH. 1968 година, на работничкиот совет на прет-
пријатието, и решението бр. 12-5135/1 од 7. VLLI. 1968 
година, на санитарниот инспектор на Собранието 
на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 441/68. (232) 

Впишувањето на крчмата е извршено во регис-
тарот врз основа на одлуката бр. 02-5967/1 од 14. XI. 
1968 година, на работничкиот совет на претприја-
тието,и решението бр. 12-23/4304/3 од 31. X. 1968 го-
дина, на Санитарната инспекција на Собранието на 
општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 526/68. (237) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. ХП. 1968 година, страна 427, реден број 9 е за-
пишано основањето на Крчма „Гром" do посебна 
скара, со седиште во село Ново Село, Струмичко. 

Крчмата ќе врши продажба на мало на сите 
видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и про-
дажба на различен асортиман на скара. 

Крчмата е основана од Угостителско-туристич-
кото претпријатие „Угостител" од Струмица. 

Раководител на крчмата е Перо Марков, кој не 
е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го 
обавуваат овластените лица на претпријатието. 

Впишувањето на крчмата е извршено во регис-
тарот врз основа на одлуката бр. 02-367/2 од 15. IX. 
1968 година, на работничкиот совет на претприја-
тието, и решението бр. 12-5611 од 20. XI. 1968 го-
дина, на санитарниот инспектор на Собранието на 
општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 550/68. (234) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека BQ регистарот на стопанските организации, на 
28. XI. 1968 година, страна 136, реден број 20 е за -
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
село Ново Село, Струмичко. 

Продавницата ќе врши продажба на трговски 
стоки — колонијал, ел,ектрични уреди, текстилни 
стоки, железарија и др. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Единство" од село Ново Село, Струмичко. 

Раководител на продавницата е Слободан Ива-
нов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на за-
другата. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 01-989 од 23. 
XI. 1968 година, на управниот одбор на задругата, 
и на решението бр. 12-6110/2 од 19. XI. 1968 година, 
на санитарниот инспектор на Собранието на опш-
тината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 538/68. (238) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
ѓека во регистарот на стопанските организации, на 
30. ХП. 1968 година, страна 493, реден број 2 ,е за-
пишано основањето на Крчма, со седиште во село 
Костурино, Струмичко. 

Крчмата ќе врши продажба на алкохолни и без-
алкохолни пијалоци. 

Крчмата е основана од Производно-услужната 
задруга „Голаш" од село Костурино, Струмичко. 

Раководител на крчмата е Ристо Колев, кој не 
е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го 
обавуваат овластените лица на задругата. 

Впишувањето на крчмата е извршено во ре-
гистарот врз основа на одлуката^бр. 28 од 16. XI. 
1968 година, на работната заедница на задругата, 
и решението бр. 12-5127/1 од 2. X. 1968 година, на 
санитарниот инспектор на Собранието на општи-
ната Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 524/68. (235) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. XI. 1968 година, страна 426, реден број 44 е за-
пишано основањето на Крчма, со седиште во село 
Моноспитово, Струмичко. 

Крчмата ќе врши продажба на чашка и на ма-
ло, на сите видови алкохолни и безалкохолни пија-
лоци, цигари, кибрит, сувомесни производи, риби 
и месни конзерви, пржени колбаси, месо и разни 
оалати и варени јајца. 

Крчмата е основана од Производното трговско 
и угостителско претпријатие „Грозд" од Струмица. 

Раководител на крчмата е Владо Гонев Крмзов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на претприја-
тието. 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. XI. 1968 година, страна 508, реден број 1 е запи-
шано основањето на Продавница за месо и месни 
производи „Беровчанка", со седиште во Струмица. 

Продавницата ќе врши купопродажба на свежо 
месо и производи од месо. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација, на големо и мало, — „Тргопромет" 
од Берово. 

Раководител на продавницата ѕе Ванчо Ечменов, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишување-
то ќе го обавуваат овластените лица на претприја-
тието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 0201-1751/1 
од 7. X. 1968 година, на работничкиот совет на прет-
пријатието, и решението бр. 12-23/20 од 19. XI. 1968 
година, на санитарниот инспектор на Собранието на 
општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 519/68. (239) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рамис Сулемановски, с. Кишава, Битола. (679) 

Земјоделска здравствена легитимација издадена 
од ЗСО — Битола на име Ванчо Угревски, с. Пара-
лово, Битола, (680) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Сузана Мрческа, ул. „Ј. Јорданоски" 
бр. 33, Прилеп. (681) 

Работна книшка на име Олгица К. Церни, плош-
тад „М. Тито" бр. 79/Ш, Куманово. (683) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Христијан Карпош" 
— с. Ранковци на име Драги В. Симоновски, с. Опи-
ла, Кр. Паланка. (684) 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО -
Дебар на име Газими Абазоска, с. Баланци, Дебар. 

Здравствена легитимација на име Пандорка И. 
Лазарова, ул. „Вера Циривири" бр. 36, Т. Велес. 

Здравствена легитимација на име Гоко Кузма-
новски, ул. „И. Р. Лола" бр. 191, Тетово. (688) 
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Здравствена легитимација на име Симо Степа-
новски, ул. „ЈНА" бр. 11, Тетово. (689) 

Работна книшка бр. 4387 на име Мирослад Ав-
рамоски, ул. „Тодор Цицоски" бр. 103, Тетово. (690) 

Здравствена легитимација бр. 5281372, издадена 
од Гостивар на име Мусаи Ислјам, нова населба Го-
стивар. (691) 

Свидетелство бр. 06-9/1963/64 за завршен I клас 
електро отсек, издадено од Индустриското училиш-
те во Гостивар на име Добре Нидрески, с. Врапчиш-
те, Гостивар. (692) 

Свидетелство издадено од Осмолетката с. Не-
готино на име Мухамед Рамадани, с. Неготино, Го-
стивар. (693) 

Возачка дозвола бр. 113, издадена од ОВР — 
Делчево на име Иван Христов, Делчево. (694) 

Здравствена легитимација на име Томе Стоја-
нов, с. Мородвис, Кочани. (695) 

Здравствена легитимација на име Стевка Спа-
сова, Кочани. (696) 

Здравствена легитимација бр. 3723, издадена од 
КЗСО — Филијала — Кочани на име Киро П. Сан-
дев, ул. „29 ноември" бр. 11, Кочани. (697) 

Здравствена легитимација на име Снежана Куз -
мвнова, ул. „Страшо Ербапски" бр. 79, Кочани. 

(698) 
Здравствена легитимација на име Стоја Коста-

динова, с. Црн Камен, Кочани. (699) 
Здравствена легитимација на име Трајан Коста-

динов, с. Црн Камен, Кочани. (700) 
Земјоделска здравствена легитимација издаде-

на од ЗСО — Битола на име Наџи Усеиновски, с. 
Кишава, Битола. (701) 

Здравствена легитимација на име Васил Трај -
чевски, ул. „Кленовец" бр. 20, Битола. (702) 

З,емјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Никола Н. Трајковски, 
с. Орле, Битола. (703) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Муртеза Усеиновски, 
с. Кишава, Битола. (704) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Фикрије Усеиновски, 
с. Кишава, Битола. (706) 

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Себајдин Усеиновски, 
с. Кишава, Битола. (710) 

Здравствена легитимација на име Стамена П. 
Брдаревска, с. Црнобуки, Битола. (705) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Марија Стојанова, ул. „Хр. Ботев" 
бр. 77а, Битола. (707) 

Диплома за квалификуван авто механичар, из-
дадена од Училиштето за ученици во стопанството 
— Битола на име Димче Мијаковски, ул. „П. Гули" 
бр. 2, Битола. (708) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Ѓорги Блажевски, ул. „Гаврило Ра-
домир" бр. 6, Битола. (709) 

Работна книшка издадена од Охрид на име Де-
јан Крстаноски, с. Мусинци, Битола. (711) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Ракида Јосифоска, ул. „Круме Вол-
нароски" бр. 97, Прилеп. (712) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Зоран Нешкоски, ул. „Кузман Јоси-
фоски" бр. 105, Прилеп. (713) 

Здравствена легитимација на име Никола Ве-
руш, Струга. (715) 

Здравствена легитимација бр. 1014, издадена од 
ЗСО — Мостар — Филијала — Јабланица н^ име 
Исмет Мецавица, „Геотехника" — Шпиље, Дебар. 

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — 
Дебар на име Елези Фатиме, ул. „Таса Мартиноска" 
бр. 9, Дебар. (717) 

Чек бр. БД-482614 на сума н. дин. 1.056,90, из-
даден од Заводот за станбено комунално стопани-
сување — Скопје на име Ратко Васев, ул. „71" бр. 
65, Скопје. (3626) 

Чек бр. БД 482614, издаден од Заводот за стан-
бено комунално стопанисување — Скопје на име 
Коле Коцев, ул. „71" бр. 65а, Скопје. (3627) 
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Здравствена легитимација издадена од Дебар на 
име Селаудин Ербели, ул. „Едип Папранику" бр. 6, 
Дебар. (718) 

Здравствена легитимација на име Розељита Му-
хареми, ул. „Ч. Филипоски" бр. 46, Гостивар. (720) 

Здравствена легитимација бр. 167, издадена од 
КЗСО — Гостивар на име Сабрије Имера Имери, 
с. Жировница, Гостивар. (721) 

Здравствена легитимација на име Ѓорги Анге-
лов, с. Пресека, Кочани. (723) 

Диплома за електро вклопничар на име Никола 
Каранфилов, ул. „Пролетерска бригада" бр. 8, Ко-
чани. (724) 

Здравствена легитимација на име Љупчо б а -
совски, Виница. (725) 

Здравствена легитимација бр. 9744, издадена од 
КЗСО — Пробиштип на име Иванка Ризова, ул. 
„Спиров Јаким", Пробиштип. (726) 

Здравствена легитимација бр. 5338, издадена од 
КЗСО — Пробиштип на име Луба Арсова, Проби-
штип. (727) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Товка Ристовска, Скопје. (728) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Савре Станковски, Скопје. (729) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Кратово на име Слободан Спировски, Скопје. (730) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопј,е на име Младен Стојановски, Скопје. (731) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Загорка Уткова, Скопје. (732) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Пејо Стојановски, Скопје. (733) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Снежана Лазаревска, Скопје. (734) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димче Петровски, Скопје. (735) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Горан Угриновски, Скопје. (736) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Вечерното училиште „Благоја Давков" — 
Скопје на име Јован Апостоловски, Скопје. (737) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Марија Митричевска, Скопје. (738) 

Свидетелство за завршен П клас, издадено од 
Гимназијата „Ц. Димов" — Скопје на име Радмила 
Поповиќ, Скопје. (739) 

Свидетелство за завршено IV клас, издадено од 
Учителската школа „Никола Карев" — Скопје на 
име Милка Коцева, Скопје. (740) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Надица Николовска, Скопје. (741) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Урошевац на име Мухамед Малиќи, Скопје. (742) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран Петрушевски, Скопје. (743) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Добрила Дејанин, Скопје. (744) 

Ученичка книшка од Ш одделение, издадена од 
Осмолетката во с. Маџари на име С,елам Ајвазов, 
Скопје. (745) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бајрам Јашар, Скопје. (746) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Стојан, Цвета, Мира и Димитар Бош-
ковски, Скопје. (747) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Љубе и Лепа Мојсовска Скопје. 

(748) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Нусрет Имер, Скопје, (749) 
Службена легитимација издадена од ГСП — 

Скопје на име Трајан Илиевски, Скопје. (750) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Живко Ѓоргиевски, Скопје. (751) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Урошевац на име Милан Петковиќ, Скопје. (752) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Снежана З д р а в к о в , Скопје. (753) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Ајрис Сеј диновски, Скопје. (754) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК. НА СРМ 
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КОНКУРСИ 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ВЕТЕРИНАРНАТА 

СТАНИЦА - КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место во амбулантата 
во Куманово 

1. ДИПЛОМИРАН ВЕТЕРИНАР 

УСЛОВИ: Завршен ветеринарен факултет и 
5 години практика. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". 
/ Молбите ќе се разгледуваат петтиот ден од ис-
текот на конкурсот. 

Настап на работа од 15 ма ј 1969 година. 
Личен доход според Правилникот за распредел-

ба на личните доходи. 
Стан не е обезбеден. (490) 

Советот на Здравствениот дом во Крива Паланка 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
ЗА ПРИЕМ НА ЕДЕН ЛЕКАР НА СПЕЦИЈАЛИ-

ЗАЦИЈА ЗА ИНТЕРНИ БОЛЕСТИ 

УСЛОВИ: Кандидатот треба да има најмалку 
три години работен стаж во звањето лекар, да по-
знава еден странски јазик (француски, руски, ан-
глиски, италијански или германски) во таа мера 
што да може да се служи со странска стручна ли-
тература, како и да го положил стручниот испит за 
звањето лекар. 

Конкурсот останува отворен 15 дена од објаву-
вањето во „Службен весник на СРМ". 

Поблиски информации во управата на Домот 
или на телефон број 86-054 — Крива Паланка. 

ОД СОВЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕ-
НИОТ ДОМ КР. ПАЛАНКА (491) 

СОДРЖИНА 
Страна 

Закон за дополнување на Законот за ор-
ганизацијата и работењето на Извршниот 
совет — — — — — — — — — 

101 

102 

Закон за измени и дополнувања на За-
конот за републичките органи на управата 
Закон за измени и дополнувања на Зако-
нот за републичката управа — — — 
Закон за основање Комисија за контрола 
на Службата за државна безбедност — 
Одлука за изменување на Одлуката за 
воведување на петтодневна работна сед-
мица и распоред на работното време во 
републичките органи на управата 
Одлука за користење на средствата за 
решавање на станбените потреби на ко-
рисниците на старосна, инвалидска и се-
мејна пензија — — — — — — — 
Одлука за користење на средствата за за-
крепнување на корисниците на пензија во 
1969 година — — — — — — — — 

345 

345 

346 

347 

- 347 

347 

348 

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